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De reis van Israël langs negen bronnen
Het is heel merkwaardig, maar mogelijk gezegend voor ons hart, om in de Schrift de reis van het
volk Israël door het land Kanaän na te gaan. Dan zullen we ontdekken, dat ze onder andere langs
negen plaatsen trokken of er zich legerden, die beginnen met twee letters: E en N. Die vormen
het Hebreeuwse woordje ‘en’, en dat betekent: Bron. Het wonderlijke is namelijk, dat we geen
acht of tien plaatsen zullen vinden die met die letters, dat woordje "en" beginnen, maar
uitgerekend negen. Nu is het getal drie in de Bijbel het getal van de Goddelijke volmaaktheid, in
verband met de Goddelijke Drie-Eenheid. Dus 3 maal 3 duidt wel op iets heel bijzonders.
Nu zullen wij, als christenen in ons geestelijk leven ook langs die negen plaatsen moeten gaan,
want de namen ervan hebben ook nu voor ons een grote betekenis.
1. Jozua 15:7b "En-Sémes" betekent: "bron van de zon".
De zon is gegeven om op aarde licht te geven (Gen. 1:15). De Heere Jezus is voor ons dé Zon (2
Kor. 4:6). En Hij heeft ons, die duisternis waren, gemaakt tot licht in de Heere (Ef. 5:8). Wij zijn uit
de duisternis overgebracht in Zijn wonderbaar licht. Nu zijn wij kinderen van het licht. En Hij zegt
tot ons: "U bent het licht van de wereld" (Matt. 5:14). We hebben dan ook de taak, het voorrecht
en de verantwoordelijkheid om te schijnen als "lichten in de wereld" (Fil. 2:15).
2. Jozua 15:7c "En-Rogel" betekent: "bron van de voller".
In Mal. 3:2 is sprake van "zeep van de vollers". Dat was een soort oplossing van loogzout, dat
gebruikt werd voor het reinigen van kleding. Het was een bleekmiddel.
Onze "Voller" is, met eerbied gesproken, de Heere Jezus, die ons telkens weer wil reinigen als we
ons bezoedeld hebben of bezoedeld zijn met en door het stof van de aarde waarmee we in
aanraking komen, soms ongewild. Dan moeten we steeds weer terug naar de bron Rogel, om ons
door Hem te laten reinigen door de wassing met het water, dat is het Woord van God.
3. Jozua 15:34 "Enam" betekent: "Dubbele fontein" / Twee fonteinen".
Hebben we hier niet het hele Woord van God, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, dat als
twee fonteinen altijd weer fris water schenkt aan allen die er een gewoonte van maken veel bij
"Enam" te verwijlen? In 1 Petr. 1:10,11 is sprake van de eerste fontein, het Oude. Testament. In 1
Petr. 1:12 is sprake van de tweede fontein, het Nieuwe Testament.
4. Jozua 15:62 "En-Gedi" betekent: "bron van de kleine bokjes".
Er zijn tegenwoordig helaas nogal wat christenen die deze bron links laten liggen. In Ex. 23:19,
34:26 en Deut. 14:21 (drie keer!) staat: "U zult het bokje niet koken in de melk van zijn moeder".
Dat mocht niet omdat de melk voedsel was. Het daarin koken zou dus onnatuurlijk zijn.
Zo moeten wij nu ook alles mijden wat strijdt met de natuur. Een paar voorbeelden: een vrouw
moet geen afgeknipt haar hebben en een man moet geen lang haar dragen (1 Kor. 11:6,14). Een
vrouw moet geen mannenkleding dragen en een man geen vrouwenkleding. De bruid in het
Hooglied zocht haar Bruidegom telkens op in de wijngaarden van En-gedi(Hoogl. 1:14).
5. Jozua 17:7 "En-Tappüah" betekent "bron van de appels"
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Een appelboom in het oosten verkwikte een mens op twee manieren: door zijn bladeren
(schaduw) en door zijn vruchten (dorstlessend). Alweer in het Hooglied, nu hoofdstuk 2:5, wordt
de bruid versterkt door appelen. In Hoogl. 7:8 staat: "Laat de reuk van uw neus zijn als appelen".
Komt er (figuurlijk gesproken) een frisse reuk uit onze neus en mond? Waar ruiken we naar? Naar
de knoflook uit Egypte en de ajuinen uit Num 11:5, of naar de appelen van de bron Tappüah?
Laten de mensen met wie we in aanraking komen niet behoeven terug te deinzen, maar zich tot
ons aangetrokken voelen door de reuk van Christus (2 Kor. 2:14,15).
6. Jozua 17:6 "En-Dör" betekent "bron van het huis".
Als gelovigen die verkeren in het grote huis uit 2 Tim 2:20, mogen we meebouwen aan het huis
van God uit 1 Kor. 3:10-15 en de poorten verbeteren, zoals we lezen in Nehemia 3, om straks
voor eeuwig te mogen verkeren in het huis van de Vader uit Joh. 14:1.
7. Jozua 19:21 "En-Gannim" betekent "bron van de tuinen".
Hierbij hebben we te denken aan de verschillende tuinen die we in de Schrift vinden. Allereerst
de hof van Eden, waaruit we verjaagd zijn door onze zonden, maar waar God in Gen. 3:15 toch
het "Zaad" beloofde, waardoor we weer geschikt gemaakt zouden worden voor het paradijs uit
Luk. 23:43. Daartussenin ligt echter de hof Gethsémané (Joh. 18:1), waar de Heere Jezus alleen al
bij de aanblik van het lijden dat Hem te wachten stond "zeer bedroefd werd, tot de dood toe"
(Mark. 14:34). Laten we in die hof, bij de bron Gannim, veel vertoeven, zoals de Heere Jezus het
zei tegen Zijn discipelen in Mark. 14:32: "Gaat hier zitten".
8. Jozua 19:21b "En-Hadda" betekent "snelstromende bron".
De bron is het Woord van God. Die stroomt snel. Daardoor is het water altijd verkoelend en fris.
Maar hij stroomt snel, gaat gauw voorbij. Hier op aarde zal er spoedig geen gelegenheid meer zijn
om ervan te genieten. Haast u. Gebruik uw tijd goed en nuttig. Ga veel naar de bron Hadda. Het
is levend water (Joh. 4:10), "een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven" (Joh. 4:14).
9. Jozua 19:37 "En-Hazor" betekent "bron van de omtuinde legerplaats".
"Legerplaats" heeft in de Schrift twee betekenissen:
1. Hebr. 13:13: "Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij Zijn
smaad dragen". Hier is het een beeld van de godsdienstige systemen. Daar moeten we
uitgaan naar Hem.
2. Num. 1:50. De levieten moesten zich "rondom de tabernakel legeren". De tabernakel
stond in de legerplaats. De tabernakel is een beeld van de Heere Jezus en de Gemeente.
Waar Hij is mogen, moeten wij zijn. Dan zijn wij "omtuind", dan zijn wij ongrijpbaar voor
de vijand en voor alle gevaren van de woestijn.
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