TYPOLOGIE
Inleiding
Een van de 'omstreden' methoden van Bijbeluitleg is de "typologie". Dat deze methode van
uitleg 'omstreden' is, is niet zozeer te wijten aan de tegenstanders er van, maar door het
onoordeelkundig gebruik van hen die zich, naar eigen zeggen, bedienen van "de typologie"
als methode van uitleg. De typologie van de Bijbel is daardoor een van de meest
genegeerde onderdelen van de theologische wetenschap geworden.
Wat is nu eigenlijk "typologie"? De kern is dat de Bijbel beelden of illustraties kent of gebruikt,
met een ouderwets woord "typen" (afgeleid van het Griekse 'typos'), om zaken duidelijk te
maken. Een voorbeeld hiervan is dat Jozef (een verlosser van zijn volk) een type was van
Jezus (in zijn 'verlosserschap'). Een ander voorbeeld is dat de opname van Henoch een type
(voorbeeld) was van wat er in de toekomst gaat gebeuren met de Christenen: opgetrokken of
opgenomen worden naar de Hemel. En ook het Priesterschap van Aaron is een beeld van
het Priesterschap van de Here Jezus, zoals Mozes een beeld of type was van het
Middelaarswerk van Jezus. Zie hiervoor de Hebreeën-brief.
Definities
Een type is ‘een door God bedoelde illustratie van een of andere waarheid’ (Scofield).
Het is een "schaduw" -vanuit de Oud-Testamentische geschiedenis- van een NieuwTestamentische waarheid.
Bekend voorbeeld: de wet. Paulus noemt deze een schaduw of voorafschaduwing:
"Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en
daarvan niet de gestalte zelf laat zien" (Hebr. 10:1, NBV)
Bultema 1) zegt het zo: ‘Een type is een door de Geest geinspireerde schaduw van de
toekomende goederen, waarvan Christus met inbegrip van Zijn volk en werk het lichaam is.
Belangrijk is, dat men zelf géén typen kan maken of -zoals helaas ook gebeurt- bedenken.
Ze zijn ons door God Zelf gegeven in de Bijbel en de mens kan evenmin een type maken als
dat hij zelf een profetie zou kunnen maken. Vandaar ook dat typologie in deze cursus met
terughoudendheid gebruikt wordt.
De Bijbel en "typologie"
In de Bijbel komen wij diverse woorden tegen verwant aan dit onderwerp. Van het (letterlijke)
"typos" tot het tegengestelde hieraan: "antitypos".
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Het gebruik van de typologie is een Bijbelse zaak. Het woord typos (tupos) en zijn
synoniemen worden in de Bijbel op zo'n manier gebruikt dat het gerechtvaardigd is om op
deze manier de Oud-Testamentische geschiedenis te bestuderen.
Soorten van Typen in de Bijbel
De diverse Bijbelse typen zijn (deze opsomming is niet volledig):
1. personen
=> Adam, Melchizedek, Mozes, Jozua
2. gebeurtenissen => Noach die bewaard werd door het water heen (beeld van de doop)
3. voorwerpen
=> de Tabernakel, het wasvat, de koperen slang, etc.
4. inzettingen
=> de sabbat, de offers, de Jordaan
5. ceremonie
=> vgl. Hebreeën 9:11.
Voorschriften van de dienst en aanbidding van God.
Slotopmerkingen
Typologie is, hoewel waardevol, nooit de éérste methode van uitleg. De éérst aangewezen
methode is de “Bijbelse Methode van Bijbelstudie” en vergeet niet: letterlijk als het letterlijk
kan. Daarná kan -eventueel via de 'typologie'- een diepere betekenis worden gezocht in een
gedeelte waarbij over het algemeen het Oude Testament typen van Nieuw-Testamentische
waarheden kan bevatten. Houdt daarbij in gedachten: God geeft aan zijn Woord niet eerst
een "gewone", historische, logische of letterlijke betekenis om vervolgens nog eens een
volstrekt subjectieve betekenis te kunnen krijgen!
We moeten dus éérst de 'normale betekenis' kennen en bevatten alvorens we ons in
(vermeende) typologische verklaringen storten of zelfs verliezen.
Zie verder:
- Praktisch en Persoonlijk gebruik van de Bijbel.
Bronnen:
1) Inleiding typologie, Brandpunt Bijbelschool
2) NET.Bible
3) Interliniear Scripture Analyzer
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