granaatappel.
De granaatappel komt diverse malen in de Bijbel voor. Het is de vertaling van
het Hebreeuwse woord “rimmon” (bijv. Hoogl. 6:7; 7:12). Dit woord kan afgeleid
worden van “ramah”, wat “hoge plaats” betekent. Het wijst op een hoge positie
(verheven zijn). Israël zal in de toekomst een positie bóven de volkeren hebben
(Deut. 26:19). De gemeente heeft ook een hoge plaats ontvangen: met Christus
gezet in de hemel.
De granaatappel kwam ook voor aan de zoom van de mantel van de hogepriester
(Ex. 28:33,34; 39:24-26). Aan de zomen zaten afwisselend schelletjes en
granaatappeltjes. De hogepriester onder het oude verbond is een schaduw van
dé Hogepriester naar de ordening van Melchizedek: onze Here Jezus Christus. De
schelletjes wijzen op dat, wat klinkt: de boodschap van de verhoogde Heer.
In Deut. 8:8, waar een opsomming gegeven wordt van de vruchten van het
beloofde land, komt de granaatappel ook voor. Het is daar de vijfde vrucht. De
vruchten, die hier genoemd worden, vertegenwoordigen elk een bedeling
(natuurlijk blijft de letterlijke vervulling m.b.t. het volk Israël staan). De
granaatappel (de 5e vrucht) staat model voor onze (de vijfde) bedeling. Zoals
reeds gezegd: wij zijn in Christus geplaatst in de hemel.
Van binnen is de vrucht in twee kamers verdeeld (Israël: 10 en 2 stammen;
gemeente: jood en heiden) d.m.v. een horizontale wand. De vrucht zit vol met
zaden. “Zaad” is een beeld van het Woord van God, dat onvergankelijk is (1Petr.
1:23). Dat Woord zit bij ons ook aan de binnenkant: in ons hart. Als je vrucht
bekijkt, valt direct het kroontje op, wat oranjerood van kleur is. De kroon wijst
uiteraard op de heerschappij van dé Koning: Jezus Christus.
Zo zien we, dat onze Schepper Zichzelf kenbaar maakt in zelfs de kleinste
onderdelen van Zijn schepping. Dat maakt ons klein, maar ook vol ontzag voor
die Heer, Die wij mogen kennen en dienen.

