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VENSTER

Een venster is een opening in een muur (...) om 
licht door te laten en doorheen te kijken (...) 
en/of te ventileren...

Eng. wind-ow > wind + oog



de 5e Hebreeuwse letter (HÉ)...

▪ betekent: zie (daar)! 
▪ en vandaar: 'venster';

▪ zowel Abram als Sara kregen deze letter aan hun 
naam toegevoegd: AbraHam en SaraH;

▪ waar een God een deur sluit, 
opent Hij een venster!



Genesis 8

6 Na verloop van veertig dagen
opende Noach het venster, 
dat hij in de ark gemaakt had,
7 en hij liet een raaf uit...

1

sinds de 17e van de (latere) maand Aviv (8:4)
▪ 17e = de dag van Christus' opstanding
▪ 40 dagen later: de hemel opende zich! 



Genesis 26

8 Toen hij (=Izaäk) lange tijd daar geweest was, 
en Abimelek, de koning der Filistijnen, 
eens door het venster keek, zag hij, 
en zie, Isaak was aan het minnekozen
met zijn vrouw Rebekka.

2

woordspeling op 'Izaäk':
▪ plezier maken > lachen
▪ SV: 'jokken' > joke, joker



Jozua 2

15 Daarop liet zij hen 
met een touw door het venster naar beneden, 
want haar huis was gelegen 
op de buitenzijde van de stadsmuur, 
zodat zij woonde op de muur,

3

de deur was gesloten, maar een venster geopend!
▪ ook Paulus dad deze ervaring; 2Kor.11:33



Jozua 2

16 en zij zeide tot hen: 
Gaat naar het gebergte, 
opdat de achtervolgers u niet aantreffen 
en houdt u daar drie dagen schuil, 
totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn; 
daarna kunt gij uws weegs gaan.

3

de drie dagen van Joz.1:11: 
▪ de derde dag zou Israël door de Jordaan trekken
▪ de twee voorgaande dagen zijn ze verborgen...



Jozua 2

17 De mannen zeiden tot haar: (...)
18 zie, wanneer wij het land binnenkomen, 
moet gij dit koord
van scharlakendraad binden 
aan het venster
waardoor gij ons hebt neergelaten, 
en uw vader en uw moeder, uw broeders en de 
gehele familie bij u in huis bijeenbrengen.

3

Hebr. TIKWAH = hoop!



1Samuël 19

11 En Saul zond boden naar het huis van David 
om het te bewaken 
en hem des morgens te doden. 
Maar Mikal, de vrouw van David, 
deelde hem mee: 
Indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, 
zult gij morgen ter dood gebracht worden.

4

hier: de derde dag! 



1Samuël 19

11 En Saul zond boden naar het huis van David 
om het te bewaken 
en hem des morgens te doden. 
Maar Mikal, de vrouw van David, 
deelde hem mee: 
Indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, 
zult gij morgen ter dood gebracht worden.
12 Toen liet Mikal David 
door het venster naar beneden; 
hij ging op de vlucht en ontkwam.

4

David verdwijnt op een 
verborgen wijze uit het zicht



2Samuël 6

16 Toen de ark van JAHWEH de stad Davids 
binnenkwam, keek Mikal, 
de dochter van Saul, 
door het venster en zag koning David 
huppelen en dansen 
voor het aangezicht van JAHWEH; 
en zij verachtte hem in haar hart.

5

na drie maanden in het huis van de 
Filisstijn Obed-Edom te hebben gestaan
▪ Jeruzalem wordt de koning-

priesterlijke stad!  



2Samuël 6

16 Toen de ark van JAHWEH de stad Davids 
binnenkwam, keek Mikal, 
de dochter van Saul, 
door het venster en zag koning David 
huppelen en dansen 
voor het aangezicht van JAHWEH; 
en zij verachtte hem in haar hart.

5

hier eindigt (in de praktijk) het huwelijk 
van David en Michal; 2Sam.6:23:
▪ Michal zet de lijn van Saul voor 

("Saul, Saul wat vervolg je mij?")
▪ Michal is bitter...



2Koningen 13

17 Daarna beval hij (=Elisa): 
Open het venster naar het oosten. 
En toen hij (=koning Joas) het geopend had, 
zeide Elisa: Schiet. En hij schoot. 
Toen zeide hij: 
Een pijl der overwinning van JAHWEH, 
ja, een pijl der overwinning op Aram.

6

het geopende venster toont 
overwinning die niemand nog zag...



Hooglied 2

8 Hoor, mijn geliefde! 
Zie, daar komt hij, springend over de bergen, 
huppelend over de heuvelen.

7

Hooglied: het lied van de bruid die haar 
bruidegom kwijt raakt maar weer vindt!
▪ profetisch voor de terugkeer van de 

Messias



Hooglied 2

8 Hoor, mijn geliefde! 
Zie, daar komt hij, springend over de bergen, 
huppelend over de heuvelen.
9 Mijn geliefde (...) staat achter onze muur, 
kijkend door de vensters, 
spiedend door de tralien.

7

niemand ziet Hem - maar Hij ziet haar!



Hooglied 2

10 Mijn geliefde gaat tot mij spreken: 
Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom.
11 Want zie, de winter is voorbij, 
de regen is over, verdwenen.
(...)
13 De vijgeboom laat zijn vroege vrucht 
zwellen...

7

Israëls opstanding - de vijgeboom bot uit!



Handelingen 20

9 En een zekere jonge man, 
genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, 
en door een diepe slaap bevangen, viel hij, 
toen Paulus zo lang sprak, 
door de slaap overmand, 
van de derde verdieping naar beneden 
en werd dood opgenomen.

8

type van Israël: 
▪ een geest van diepe slaap; Rom.11:8
▪ ondanks het rijke uitzicht (venster);



Handelingen 20

9 En een zekere jonge man, 
genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, 
en door een diepe slaap bevangen, viel hij, 
toen Paulus zo lang sprak, 
door de slaap overmand, 
van de derde verdieping naar beneden 
en werd dood opgenomen.

8

maar bij Paulus geen paniek:
▪ hun val is rijkdom voor de natiën en hun 

aanneming is leven uit de doden!; Rom.11:15



• Noach opende het venster na 40 dagen en liet een raaf los; Gen.8:6
• Abimelech keek door het venster en zag Izaäk en Rebekka minnekozen; 

Gen.26:8
• Rachab liet de verspieders via een touw ontsnappen uit het venster; 

Joz.2:15
• Rachab bond een scharlaken koord uit het venster; Joz.2:18,21
• De moeder van Sisera zag uit het venster en wachtte tevergeefs op haar 

zoon; Richt.5:28
• Michal liet David door het venster ontsnappen; 1Sam.19:12
• Michal zag vanuit het venster David dansen; 2Sam.6:16; 1Kron.19:25
• Izebel keek hoogmoedig uit het venster maar wacht haar zekere dood; 

2Kon.9:30,32
• Elisa gebiedt de koning van Israël het venster te openen naar het oosten 

en vandaaruit een pijl te schieten als embleem van overwinning; 
2Kon.13:17

• Uit het venster gekeken om de dwaasheid van een jonge man te bezien; 
Spr.7:6

• de geliefde bruidegom kijkt vanuit het verborgen venster; Hoogl.2:9
• de vensters als beeld van de ogen; Pred.12:3
• Eutychus viel vanaf de derde verdieping uit het venster; Hand.20:9
• Paulus onstnapt door de stadsmuur van Damascus in een mand vanuit 

het venster; 2Kor.11:33 


