
3, ja 4 maken een goede gang  

 

In Spr. 30:29-31 staat: 

 

29 Deze drie maken een goeden tred, ja vier zijn er, die een goeden gang maken; 

30 De oude leeuw geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren; 

 31 Een windhond van goede lenden, of een bok; en een koning, die niet tegen te staan  

 is. 

 

Het gaat over de Koning. De drie genoemde dieren hebben ook iets koninklijks. Deze koning 

is onstuitbaar. Hij is onoverwinnelijk. Het is de Here Jezus Christus.  

Openb. 17:14: 

 

“Dezen (het beest en de tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal 

hen overwinnen (want het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en 

die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen (dit is de gemeente).” 

 

Het gaat hier over Babylon, dat in de toekomst de hoogste macht op aarde zal worden. De 

Here Jezus zal strijden tegen het beest (de koning van Babylon). De Heer zal ook de heidenen 

overwinnen (Openb. 19:11-21). 

 

Het slot van Spr. 30:31 kan ook anders vertaald worden:  “… een Koning: God zal opstaan 

voor Zijn volk”. Deze Koning is God. Jezus Christus is God (1 Joh. 5:20). Hij zal opstaan 

voor Zijn volk (Dan. 12:1; Jes. 33:10). Hij staat op van Zijn troon en zal nederdalen uit de 

hemel om Zijn volk te bevrijden. Israël zal behouden worden aan het einde van de 70ste week. 

 

Deze Koning wordt omschreven met drie dieren. Ze hebben een statige tred en beelden 

koningschap uit. Zij zijn een type van Christus; vooral m.b.t. de dagen van Zijn wederkomst. 

 

 

1) Een oude leeuw 

Christus is de oude Leeuw. Hij de Leeuw uit de stam van Juda (Openb. 5:5). Joël 3:  

 

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar 

zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. 

 

15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. 

16 En de HEERE zal uit Sion brullen (als een Leeuw), en uit Jeruzalem Zijn stem 

geven, dat hemel en aarde beven zullen, maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, 

en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 

 

Joel 3:15 geeft door de tekenen in de zon, maan en sterren de aanvang van de dag des 

HEEREN aan. Als de Leeuw zal de Heer Zijn volk bevrijden. Hij zal de vijandige heidenen 

dan onderwerpen. Als een leeuw, een jonge leeuw zal de HEERE der heirscharen nederdalen 

om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel (Jes. 31:4). 

 

Alle opstandige volkeren zullen in de toekomst met de toorn van God (als de grimmige 

Leeuw) te maken krijgen. Aan hen wordt de beker met de wijn van Gods grimmigheid 

gegeven om die te drinken (Jer. 25:15).  

 



Jer. 25: 

 

30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De 

HEERE zal brullen (als Leeuw) uit de hoogte, … Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn 

woonstede … 

 

38 Hij heeft als een jonge leeuw Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is geworden 

tot een verwoesting … vanwege de hittigheid Zijns toorns. 

 

Die Leeuw is geweldig (d.w.z. als een Held) onder de gedierten. Zef. 3:17 zegt:  

 

“De HEERE, uw God is in het midden van u (Sion, Israël), een Held Die verlossen 

zal; …”  

 

De leeuw is één van de katachtigen en is een beeld van Israël. De tegenhanger, de hond, 

beeldt de heidenen uit. De dracht van de leeuwin is 105 dagen. In de Bijbel is een maand 30 

dagen. 105 dagen is 3,5 maanden. Israël komt na de 3,5 (jaar) van de grote verdrukking tot 

bekering (ontvangt nieuw leven).  

Er zijn 2 of 3 welpen. “Twee of drie” staat voor het gelovig overblijfsel (2 of 3 in Mijn Naam 

vergaderd; 2 of 3 getuigen). Het volle gezichtsvermogen krijgen de welpen na 2 weken. Dit 

wijst heen naar Hos. 6:2: na 2 dagen en op de 3e dag zal Israël tot leven komen en de Heer 

zien.  

Als de leeuw een prooi vangt, probeert hij de nek te breken. Het duidt op het onderwerpen 

van de hardnekkigen (de ongelovige vijanden). Het ongeloof wordt overwonnen.  

Leeuwen leven in groepen o.l.v. één dominant mannetje met meerdere vrouwtjes. Dit beeldt 

uit: de Heer met de stammen van Israël. 

 

2) Een windhond (= haan) 

Helaas is deze vertaling onjuist. Het Hebreeuwse woord is ‘zarzier’, dat alleen hier voorkomt. 

In de diverse vertalingen worden drie opties gegeven: een hazewindhond, een paard of een 

haan. In de meeste vertalingen gaat men uit van een haan. Het woord ‘zarzier’ wijst op iets 

koninklijks. Een windhond kan hard lopen, maar heeft verder niets koninklijks. Een paard 

wordt het ‘paard Zijner Majesteit’ genoemd, maar daarvoor wordt het Hebreeuwse woord 

‘soes’ gebruikt. De haan heeft een statige tred als hij paradeert tussen zijn hennetjes. 

 

Het woord ‘zarzier’ bestaat uit twee delen: zar en zier. Ze houden verband met het woord 

‘zeer’, wat ‘krans’ of  ‘kroon’ betekent (o.a. van het reukofferaltaar, de tafel der toonbroden 

en de ark des verbonds). Zarzier geeft dus een dubbele kroon weer. Het dubbele deel is voor 

de eerstgeborene. Christus is de Eerstgeborene.  

 

De haan heeft een kam op zijn kop, wat overeenkomt met de kroon van een koning. Er zijn 

zelfs soorten, die een dubbele kam hebben. De haan is een beeld van Christus en de hennen 

staan model voor de stammen van Israël.  Jes. 28:5: 

 

“Te dien dage zal de HEERE der heirscharen tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijke 

Krans zijn den overgeblevenen Zijns volks”. 

 

Dit slaat op de tijd nadat Israël tot geloof gekomen is (vgl. Jes. 27:6,9,13). Dan zal de Heer de 

Koning van Israël zijn voor het gelovig overblijfsel van Zijn volk. 

 



De haan is van goede lenden. Lendenen zijn in de Bijbel de omschrijving voor de middel tot 

de heupen. De lendenen worden omgord met het zwaard en met kracht. In Jes.11:5 staat over 

de Heer als de Wortel van Isaï: “Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook 

zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.”. Als wij de wapenrusting van God aandoen, 

omgorden wij ons ook met de waarheid (Ef. 6:14). Lendenen is de plaats waar we kunnen 

buigen. We omgorden die met de waarheid, opdat wij niet zouden buigen voor de leugen. 

 

Het kraaien van de haan is het Hebreeuwse werkwoord ‘qara’, wat “roepen” betekent. Bij de 

verloochening van de Heer door Petrus kraaide de haan tweemaal (Mark. 14:68-72). Bij de 

eerste komst van de Heer riep Hij Zijn volk, maar zij hoorden niet. Pas bij Zijn wederkomst 

zal Israël Zijn geroep horen en beantwoorden (Ps. 50:1-5). In Ps. 50:4 staat:  

 

“Hij zal roepen tot den hemel van boven en tot de aarde, om Zijn volk te richten”. 

 

De lichaamstemperatuur van een hen is 38 graden, wat nodig is om de eieren uit te broeden. 

Voor het nieuwe leven is 38 graden nodig. Twee jaar na de verlossing uit Egypte kwam Israël 

bij Kades. Door haar ongeloof is het volk nog 38 jaar in de woestijn geweest (Deut. 2:14). 

Daarna kon de nieuwe generatie met Jozua en Kaleb het beloofde land binnentrekken. Op de 

21e dag komen de kuikens uit het ei. Dit is na 3 weken. Het wijst heen naar Hos. 6:2: na 2 

dagen en op de 3e dag: Israël zal leven voor Gods aangezicht. 

 

3) een bok 

Een bok staat in de Bijbel voor sterkte, kracht. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. 

Een bok werd gebruikt voor offers. Op de grote verzoendag werden twee bokken genomen. 

De ene werd geslacht en het bloed ervan werd in het heiligdom gebracht om verzoening te 

doen voor de zonden van het volk Israël. Verzoening is er door de dood van de Here Jezus 

(Rom. 5:10). De andere bok bleef in leven en werd vrijgelaten. De ene was ‘het bokje’, de 

andere bleef levend. Beide bokken zijn een type van de Here Jezus Christus in Zijn lijden, 

sterven en opstanding.  

 

De bok gaat vóór de geiten uit, zoals de Heer Zijn volk voorgaat. De bok draagt veel haar (dit 

is een beeld van kracht; denk aan Simson). De Heer is groot van kracht. De bok heeft een sik. 

Het is hetzelfde beeld als de baard van de man: de kracht van het spreken. Christus spreekt de 

Woorden Gods, die levend en krachtig zijn. Hij ís het Woord. 

 

Het negatieve komt ook voor: de bok op de haverkist. Dit is zelfverhoging, de hoogmoed van 

de ongelovige, die bokkig (opstandig) is. 

Een wilde bok heeft een lengtestreep over zijn rug en een dwarsstreep over zijn schouders. 

Deze strepen vormen een kruis. Dat vinden we ook bij de ezel. Het is een uitbeelding van het 

lijden van Christus. Na Zijn lijden werd de Heer verhoogd tot de Koning boven alles. Zo 

wordt Hij in Spr. 30 voorgesteld als de sterke bok, die een koninklijke gang heeft.  

 

Deze drie dieren met een koninklijke tred zijn een type van Jezus Christus als de allerhoogste 

Koning. 

 

Dit is een samenvatting van een Bijbelstudie uit de serie “Jezus Christus in de Spreuken”. 


