
Dient elkander door de liefde 

Enige tijd geleden heb ik een boek gelezen onder de titel “Bij-voorbeeld.” Het is een mooie geïllu-

streerde uiteenzetting over het leven van de bijen. Geschreven door een Bijbelleraar, P. van der Lugt, 

die in zijn vrije tijd tevens imker is. De bij als voorbeeld, als type van geestelijke, Bijbelse waarheden. 

De schrijver weet de gegevens uit de natuur op een duidelijke wijze te verbinden met de Bijbelse infor-

matie. Deze typologie in de natuur is er omdat onze God de Schepper is.  

 

Het Hebreeuwse woord voor ‘bij’ is deborah. Dit wordt afgeleid van dabar. Het betekent ‘Woord’ en als 

werkwoord ‘spreken’. De bijen produceren honing. Honing is in het Hebreeuws ‘debash’. In de Bijbel 

is honing een uitbeelding van het Woord van God en van Zijn wijsheid. Ps. 19:11 en Ps. 119:103 leren 

ons dat de rechten en redenen van de HEERE zelfs zoeter zijn dan honing(zeem). In Spreuken staat: 

“Eet honing, mijn zoon! want hij is goed, en honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de 

kennis der wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw verwachting zal niet 

afgesneden worden.” Spr. 24:13,14 

 

Jonathan, de zoon van koning Saul at eens honing en daardoor werden zijn ogen verlicht. 1Sam. 14:27  Paulus 

bidt voor gelovigen, dat de God en Vader van de Heere Jezus Christus hen een Geest der wijsheid en 

der openbaring in Zijn kennis (kennis van Hem) zal geven. Hij omschrijft dit nader met “verlichte ogen 

uws verstands”, met als doel om Christus beter te leren kennen. Ef. 1:16-19 Dat is wat het in geloof onder-

zoeken van het Woord van God (uitgebeeld in het eten van honing) teweegbrengt.  

  

Een van de hoofdstukken uit dit boek was gewijd aan het ‘karakter’ van de bij. Bijen maken deel uit van 

dezelfde bijenkolonie en werken daarin samen. Een bijenvolk kan opgevat worden als een illustratie van 

het volk Gods van nu (de Gemeente). Het is te vergelijken met gelovigen die deel uitmaken van het huis 

van God, de Gemeente. We zijn huisgenoten Gods. Ef. 2:20 Als broeders en zusters maken we deel uit van 

het lichaam van Christus en zijn wij elkanders leden. Onze medegelovigen zijn onze naasten, de huis-

genoten des geloofs. Gal. 6:10 Onze onderlinge relatie heeft tot doel om God te dienen 1Thes. 1:9 en ook 

elkander te dienen Hebr. 6:10, tot stichting van de Gemeente. Alles tot eer van onze Heer en God. 1Petr. 5:10,11  

1Korinthe 12 beschrijft de relatie van gelovigen tot elkander, die wij wel eens kort samenvatten met de 

uitdrukking: ‘Elkander tot hand en tot voet zijn’. Anders gezegd: Dient elkander door de liefde. Gal. 5:13 

 

Het ‘karakter’ of  de gezindheid van de bij geeft ons mooie voorbeelden van hoe het binnen de Gemeente 

zou horen te gaan. In het kort volgen enkele aspecten daarvan. De teksten die erbij vermeld staan geven 

de Bijbelse toepassing ervan weer. Het is raadzaam om die te lezen om de geestelijke betekenis te zien. 

 

*  De bij is onbaatzuchtig, zoekt geen eigen belang: bijen delen van de verzamelde honing, ze  

 behouden alleen wat ze zelf echt nodig hebben. Hand. 4:32; Fil. 2:1-4; 1Kor. 10:33 

 

*  Zij houden het geheel voor ogen: bijen zijn bezig voor de familie, het geheel van de bijenstaat;  

 er is geen onenigheid. 1Kor. 12:27; Ef. 4:16; Rom. 14:19; Rom. 15:5; Ef. 4:2,3,32 

 

*  Bijen zijn schoon, rein: ‘poetsgedrag’, helpen elkaar daarbij, de woning wordt schoongehou-

den, ontlasting en afval wordt naar buiten gebracht. Niet te verwijderen: dan ingekapseld met 

propolis (een natuurlijk antibioticum). 2Kor. 7:1; Gal. 6:1; 1Joh. 3:3 

 

*  De bij is medelijdend: moer weg: huilend geluid; alles goed: tevreden gezoem; hulp biedend bij 

  bijen in nood. 1Kor. 12:26 (hetzij dat één lid lijdt …) 

 

*  De bij is gericht op de toekomst: jonge bijen verzorgen, zwermplannen (uit één familie ontstaan  

 er twee). 2Kor. 5:1-10; Tit. 2:13; Hebr. 13:14 

 

*  Bijen zijn opofferingsgezind: bij gevaar zich verdedigend, het leven willen geven (angel 

 afgescheurd: is dodelijk). Joh. 15:13; Ef. 6:13; 1Joh. 3:16-18  

 

*  Bijen zijn ijverig: van vroeg tot laat bezig. Spr. 10:4; Rom. 12:11; Tit. 2:14; Hebr. 6:10,11 



  

*  En ‘verstandig’: zoveel mogelijk voedsel verzamelend in de zomer om de winter door te komen;  

 zuinig op de voorraad. Spr. 10:5; Mat. 6:20-21; Kol. 1:9 

 

*  Trouw: in het werk in het veld; bloemvastheid (trouw aan één soort bloem; totdat de drachtbron  

 niets meer levert). Luk. 19:17; 1Kor. 4:2; Openb. 2:10 

 

Aansluitend nog de woorden uit Kol. 3, die het bovenstaande mooi weergeven:  

 

12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen 

der  

barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 

13 Verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige  

klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 

14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 

15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en  

weest dankbaar. 

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met  

psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw 

hart. 

17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, 

dankende God en de Vader door Hem. 


