
Genesis (Abram-Izak-Jakob) Exodus (het volk in Egypte) Het volk van de Hebreeën onder het 
oude verbond 

De mensheid 

Abram wordt geroepen door God uit Ur 
der Chaldeeën; waar hij zonder God 
leefde; duisternis 

Verblijf in Egypte; onderdrukking; 
duisternis; afstand tot het beloofde 
land 

Het volk onder de wet (oude 
verbond); afstand tot God; duisternis 

De mensheid wandelend naar het vlees; 
verduisterd bewustzijn; waardoor afstand 
tot ons ware Zelf (Christus in ons) 

De ‘eindtijd’ in Egypte (Gen.12:10); 
waar hij opnieuw wordt geroepen  

De ‘eindtijd’ van de periode in Egypte 
met de tien plagen 

De eindtijd van het oude verbond, 
vangt aan; Jezus (de Zoon) wordt uit 
Egypte geroepen (Hosea 11:1) 

De eindtijd van ‘de oude hemel en de oude 
aarde’ (uit Gen.1:1) vangt aan 

Abraham moet Izak offeren Slachten van lammeren; bloed aan 
deurposten 

Kruisiging van Jezus van Nazareth als 
het lam van God; bloed aan het kruis 

Bekering door kruisiging van het ‘vlees’ 
naar ons ware Zelf (Christus in ons) 

Izak zorgt voor de ‘bevrijding’ 
 

Bevrijding uit Egypte onder leiding van 
Mozes  

Bevrijding van de wet van Mozes 
door Jezus van Nazareth 

In geloof de oude mens voor dood houden; 
bevrijding van het vlees (de oude mens)  

Izak komt van het altaar af en leeft!  Doortocht door de rode zee; het volk 
leeft!  

Opstanding van Christus In geloof Christus, de ene nieuwe mens, als 
ons ware Zelf erkennen  

Niet de eerstgeborene Esau, maar Jakob 
ontvangt de zegen  

40 jaar in de 
woestijn: Israël 
was wel uit 
Egypte, maar 
Egypte was nog 
niet uit het hart 
van de mensen; 
ze wilde terug 
naar de 
vleespotten 

Mozes als 
‘middelaar’ mocht 
niet mee het 
beloofde land in 

Tussen het begin 
van Jezus 
openbare 
optreden en het 
definitieve einde 
van het oude 
verbond zat 40 
jaar 

Hemelvaart; de 
mens Jezus van 
Nazareth uit 
beeld; 2Kor.5:16 

Begin van het ontwaken in het Christus-
bewustzijn; het bewustzijn wordt steeds 
meer gereinigd van dode werken; heiliging  

Jakob bij Betel; engelen op de ladder; 
de Heer is waarlijk op deze plek 
aanwezig 

Gods kracht wordt 
zichtbaar in de 
woestijn; licht, 
bescherming en 
voorziening 

Pinksteren; 
bewustwording 
van ‘dood en 
opstanding’; 
Gods kracht 
wordt zichtbaar 

Wedergeboorte (rechtvaardiging); het 
verduisterde-bewustzijn is verleden tijd; 
Christus ten volle bewust; Gods kracht 
wordt zichtbaar in ons leven; het openbaar 
worden als zonen en dochters van God 

Jakob bij Pniël, waar hij God ziet van 
aangezicht tot aangezicht 

Intocht in het beloofde land ‘Wederkomst’ (fase 1) van de Zoon 
des mensen (Christus); 70AD; 
definitieve einde van oude verbond; 
het nieuwe verbond bevestigd; de 
gelovigen onder de Hebreeën zijn 
‘opgenomen’ in heerlijkheid 

‘Wederkomst’ (fase 2); verheerlijking; 
Godsbewustzijn; de hele mensheid wordt 
‘opgenomen’ in heerlijkheid; God is alles 
en in allen; de dood als laatste vijand is 
onttroont; alle tranen zijn afgewist; het 
‘hemelse Jeruzalem’ daalt neer op aarde 
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