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MET JEZUS NAAR DE ZEVENDE VRIJSTAD (2)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, de vorige week hebben we reeds vier vrijsteden besproken.
Deze week gaan we verder met de bespreking van de nog resterende vrijsteden. Ook zullen
we bezien in hoeverre de zes oud-testamentische vrijsteden op Jezus Christus en het
Nieuwe Jeruzalem duiden.
Ramoth
We spraken in Deel 1 reeds over het zaad van Abraham, d.w.z. in eerste instantie Israël,
maar in geestelijke zin de wedergeboren kinderen Gods. Abraham onderkende dit alles. Hij
wist, dat voor de gelovigen die onbereikbare plaats in de hemel (uitgebeeld middels de reeds
besproken vrijstad Bezer) eens bereikbaar zou worden. Abraham had door het geloof de
juiste blik op een wonderbare stad in de hemel gekregen. Een prachtige stad waarin elk kind
van God straks zijn of haar woning mag betrekken. Abraham had een vér ziende blik. Hij
keek ver in zijn en in onze glorieuze toekomst. Hebr. 11:8-10 – “Door het geloof is Abraham,
geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel
ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. Door het geloof is hij
een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeërfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij
verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.”
De stad die Abraham verwachtte, is een stad hoog in de hemel. Het is een vrijstad. Immers,
ieder die Jezus heeft aangenomen, zal daar eens zijn of haar eeuwige, heerlijke toevlucht
vinden. Deze geweldige toekomst mogen we in schaduwbeeld weerspiegeld zien in de naam
van de vrijstad Ramoth. “Ramoth” (in het Hebreeuws eveneens “ramoth” – twmar ) is de
meervoudsvorm van “ramah” ( hmar ), dat “hoogte” betekent, maar dan met name “hoog in
waarde” (Ezech. 27:16; Job 28:18) en ook “hoog verheven”. Dit woord is weer afkomstig van
“ra’am” ( Mar ) dat “opheffen, verhogen, opstaan” betekent.
Golan
Inmiddels zijn we aangekomen bij de bespreking van de zesde vrijstad, Golan. De naam
Golan (in het Hebreeuws “gkolan” – Nlwg ) betekent “balling, gevangene, gevangen, hun
gevangenschap”. Dit duidt op de situatie waarin de ongelovige mens altijd verkeert, dus de
algemene toestand van het mensdom sedert de zondeval. Gevangen in zonde en ongerechtigheid en in ballingschap door de scheiding met de Schepper, God de Vader. Maar helaas
zijn ook kinderen Gods soms gevangen! Vele problemen kruisen immers ons pad.
Gezien deze betekenis is het overigens niet verwonderlijk, dat het Joodse volk haar wereldwijde verstrooiing en ballingschap (sedert de eerste eeuw na Christus) aanduidt met het
woord “gkolah” ( hlwg ) of ook wel “gkaloet” ( twlg ).
De naam van de vrijstad Golan heeft echter ook de betekenis van “(hun) vreugde, blijdschap”
en van “redding”. Deze betekenis houdt verband met de nauwe verwantschap met enkele
andere woorden. Het verwante woordje “gkielah” ( hlyg ) betekent “blijdschap, vreugde”,
terwijl het woordje “gke-oelah” ( hlwag ) “redding” betekent.
Broeders en zusters, ziet u in de schrijfwijze de overeenkomst met “gkolah” ( hlwg ), dus met
“ballingschap”? Als wij straks allen samen in het hemelse Nieuwe Jeruzalem zijn vergaderd,
dan zal onze droefenis definitief veranderd zijn in eeuwige blijdschap. Zondeslavernij,
ballingschap, gebondenheden, en gevangenschap ( hlwg ) worden tot eeuwig behoud en
redding ( hlwag ) als wij de Heiland en Heer Jezus Christus, de Alfa of Aleph ( a ), in onze
levens toelaten.
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Jezus onze Toevlucht en Schuilplaats
Broeders en zusters, het is volkomen duidelijk dat de zes oudtestamentische vrijsteden naar
Jezus verwijzen. Immers:
•

Hij is waarachtig een “vrijstad” (“ier-miklat” – jlqm-rye ), een “toevlucht, asiel,
schuilplaats”. Laat u Hem daarom toch toe in uw leven. In Hem zult u immers
volkomen veilig zijn voor de toorn van God, die spoedig de wereld zal treffen. Jezus
is onze Schuilplaats en Toevlucht in nood. Ps. 46:2 – “God is ons een Toevlucht en
Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.”

•

Jezus is de vrijstad Kedes, ons Heiligdom in Wie wij mogen schuilen. Want: “Die in de
schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des
Almachtigen” (Ps. 91:1). Tegen Jezus kunnen wij zeggen: “Mijn Toevlucht en mijn
Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!” (Ps. 92:2). Jezus is de werkelijk reine,
heilige en onschuldige (Hebr. 7:26).

•

Jezus is de vrijstad Hebron, want Hij sloot met ons een nieuw Verbond (Testament) in
Zijn vergoten Bloed (Matt. 26:26-29). En voortaan is Hij nauw met ons verwant. Hij is
nu onze Vriend en onverbrekelijk aan ons verbonden (Hebr. 2:11; 2 Cor. 11:2).
Joh. 10:28 – “En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der
eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.”

•

Jezus is onze vrijstad Sichem. Hij nam immers de ondragelijke last van onze zonden
op Zijn schouders en nu is Hij voor altijd onze Heer. Jezus is immers de enige en
waarachtige goede Herder met werkelijke Liefde voor Zijn schapen, hetgeen Hij
bewees door voor hen Zijn leven te geven. Joh. 10:11 – “Ik ben de goede Herder; de
goede herder stelt zijn leven voor de schapen.”

•

Jezus is ook de vrijstad Bezer, want door Zijn Offer aan het kruis van Golgotha
opende Hij voor de berouwvolle zondaar de weg naar die voorheen nog onbereikbare, gouden stad in de hemel, het Nieuwe Jeruzalem.

•

Jezus is de vrijstad Ramoth. Want Hij stond op uit de dood en voer ten hemel en is
nu ver boven alles en iedereen verheven. Efez. 1:20-22 – “Die Hij gewrocht heeft in
Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn
rechterhand in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en
heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem
der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;”
En eens, heel spoedig, zal iedere knie, goedschiks of kwaadschiks, zich voor Jezus
buigen. Fil. 2:9-11 – “Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem
een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich
zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel , en die op de aarde, en die onder de
aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid
Gods des Vaders.”

•

Tenslotte is Jezus ook de vrijstad Golan. Want Hij verloste de mensen uit hun
hopeloze slavernij en gevangenschap om hun eeuwige vreugde en blijdschap te
bereiden. Jes. 61:1-3 – “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE
Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft
Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid
uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar
van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle
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treurigen te troosten; Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde
sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een
benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een
planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.”
Prijst God, broeders en zusters, hallelujah. Wat is Hij toch onbeschrijfelijk goed. Dank U,
Heer.
Jezus onze Hogepriester
Broeders en zusters, het bespreken van de zes oudtestamentische vrijsteden heeft ons
reeds in de sferen van een zevende, maar nu hemelse vrijstad gebracht, namelijk het
Nieuwe Jeruzalem, het hemelse Sion, de Bruid van Jezus Christus. Maar vóórdat de poorten
naar die Stad geopend konden worden, moest er nog iets bijzonders gebeuren. God had
immers de toegang voor de zondige mens afgegrendeld. Dit moest nu ongedaan worden
gemaakt!
Ook dit feit mogen we in geestelijk schaduwbeeld ontdekken in Gods aanwijzingen en
bepalingen over de zes vrijsteden, namelijk in de volgende twee schrifgedeelten.
Joz. 20:6 – “En hij zal in dezelve stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, totdat de hogepriester sterve, die in die dagen zijn zal; dan zal de
doodslager wederkeren, en komen tot zijn stad, en tot zijn huis, tot de stad, van waar hij
gevloden is.”
Num.35:25 – “En de vergadering zal den doodslager redden uit den hand des bloedwrekers ,
en de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad, waarheen hij gevloden was; en
hij zal daarin blijven tot den dood des hogepriesters, dien men met de heilige olie gezalfd
heeft.”
We lezen dat de Here God had bepaald, dat al degenen die in de zes vrijsteden een schuilplaats hadden gevonden, dus álle doodslagers, ongehinderd en vrij naar huis mochten
terugkeren indien de hogepriester zou overlijden. Dan begon er een nieuwe periode, waarin
het verleden was vergeten.
Wat is dit toch een geweldig profetisch schaduwbeeld, broeders en zusters. Wat een blik op
Jezus! God de Vader maakte immers Hém tot Hogepriester.
Hebr. 3:1 – “Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den
Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;”
Hebr. 5:10- “En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.”
Leest u ook Ps. 110:4 en bijvoorbeeld Hebr. 2:17; 4:14; 5:5.
Toen Jezus was gearresteerd en voor de Raad (het Sanhedrin) werd geleid, verscheurde de
zittende hogepriester Kajafas zijn ambtskledij, waarmee hij voor God z’n ambt verachtte en
aflegde (Matt. 26:63-65; Lev. 21:10). Op dát moment werd Jezus door God de Vader tot
onze Hogepriester gemaakt. Toen Jezus vervolgens ter dood werd veroordeeld en aan het
kruishout van Golgotha werd genageld, stierf Hij ook als onze Hogepriester. En hiermee en
op dit moment werden wij (net zoals die doodslagers) door God de Vader gerechtigd om vrij
van schuld naar huis te gaan. Dat wil zeggen, eenieder die Jezus’ Bloed en Kruisoffer
aanvaardt, is nu voor altijd vrij.
Jezus was het Offerlam én de Hogepriester. Met Zijn eigen Bloed ging Jezus als onze
Hogepriester het Allerheiligdom in de hemel binnen. En Hij opende voor altijd de toegang tot
Gods troon voor ál degenen, die Hem hebben aangenomen. Deze eens verloren zondaren
zijn nu voor eeuwig vrij. De bloedwreker kan hen niet meer belagen. Hun zondeschuld is
weg, want Jezus droeg én hun zonden, én hun schuld, én de straf. Zij zijn voor God nu

4
geheel gerechtvaardigd. Nu begint er een nieuwe periode, waarin het verleden is vergeten.
Nu mogen zij vrij naar huis gaan.
En welk is dat huis, broeders en zusters? Dat is de woning die Jezus voor ons gereed maakt
in de zevende vrijstad, het Nieuwe Jeruzalem (Joh. 14:2-3). En daar in die stad zal God de
Vader straks iets heerlijks tot ons spreken. Openb. 21:5 – “En Die op den troon zat, zeide:
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn
waarachtig en getrouw.”
Onze zondige natuur, onze zondige afkomst en onze zondige daden zullen straks nooit en te
nimmer meer herdacht worden. Het zal zijn alsof het nooit heeft bestaan. Prijst God!
Het Nieuwe Jeruzalem
Broeders en zusters, het is nu niet moeilijk meer om te verstaan, dat de zes vrijsteden ook
naar een zevende vrijstad, het Nieuwe Jeruzalem, verwijzen. Het kwam immers reeds volop
aan de orde. Toch wil ik het nog eens recapituleren:
•

De vrijsteden werden door God als heilig aangemerkt, zoals ook het Nieuwe
Jeruzalem heilig is. God wilde niet, dat het land Israël, Zijn woonplaats, zou worden
verontreinigd. Ook in het Nieuwe Jeruzalem mag niets onreins binnenkomen. Openb.
21:27 – “En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en
leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.”

•

De vrijsteden waren aangewezen als woonplaatsen voor de Levieten, zoals het
Nieuwe Jeruzalem de woonplaats voor Gods nieuw-testamentische priesters is
(Openb. 21:6).

•

De Bruid, het Nieuwe Jeruzalem, zal blinkend rein en heilig zijn, zoals blijkt uit de
naam van vrijstad Kedes. Openb. 19:7-8 – “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven,
en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw
heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”

•

Het Nieuwe Jeruzalem is als vrijstad Hebron, want nu is Gods getrouwheid in het
verbond, dat Hij met ons sloot in het Bloed van Zijn Zoon, volledig tot uitdrukking
gekomen. Hij heeft Zijn beloften aan ons nu volledig waar gemaakt.
Openb. 21:3 – “En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en
God Zelf zal bij hen en hun God zijn. “
Openb. 19:9 – “En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het
avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige
woorden Gods.”
Openb. 21:5 – “En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. “

•

Het Nieuwe Jeruzalem is de stad van Jezus, de grote Koning (Ps. 2:6), Die zoals uit
de naam van vrijstad Sichem blijkt, de heerschappij op Zijn schouders heeft
genomen. Jes. 9:5 – “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heer-schappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke
God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;”
Jezus is de Koning der koningen en de Heere der heren (Openb. 19:16). En de
wedergeboren inwoners van het Nieuwe Jeruzalem zullen samen met Hem delen in
Zijn heerschappij. Openb. 20:6 – “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste
opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters
van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.”
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•

Het Nieuwe Jeruzalem is een gouden en ommuurde, voor ongeredde zondaren
onbereikbare stad, waarnaar ook de naam van vrijstad Bezer ons verwijst. Openb.
21:18 – “En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde
zuiver glas gelijk.”

•

Het Nieuwe Jeruzalem is hoog in de hemel verheven, zoals de naam van vrijstad
Ramoth ons verklaart. Openb. 21:10 – “En hij voerde mij weg in den geest op een
groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem,
nederdalende uit den hemel van God.”

•

Het Nieuwe Jeruzalem is de plaats van eeuwige redding, blijdschap en vreugde,
zoals wordt verklaard in de naam van vrijstad Golan. Openb. 21:4-5a – “En God zal
alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op
den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw…………………………….”

Ja, geliefde broeders en zusters, straks daar in die hemelse vrijstad, het Nieuwe Jeruzalem,
de Bruid van het Lams Gods, zal God de Vader elke traan van onze ogen afwissen. Dan is
elk verdriet voorbij. Dan is er nog slechts plaats voor onbeschrijfelijke vreugde. Dan zal de
bloedwreker, de engel des Doods, ons nooit meer belagen. Dan zal Satan ons nooit meer tot
zonde kunnen verleiden. Dan zal God de Vader temidden van Zijn kinderen wonen en de
geestelijke dorst van hun zielen voor eeuwig lessen. Oh, hier verlang ik zo naar! Om bij
Jezus en de Vader en al mijn geliefden te zijn. Ik roep u op om elke dag met volle overtuiging
te bidden: “Kom, Heer Jezus, Kom! (Openb. 22:17,20).
Openb. 21:2-5 – “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende
van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde
een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij
zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God
zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt,
noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat,
zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn
waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens
voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon
zijn.”
Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.

