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HOOFDSTUK 26 
 

 
De profeet ging dan verder naar het midden 
van de aarde, een gezegende plaats. Wij 
vermoeden dat het hier gaat over het 
beloofde land, wat ook beschreven wordt als 
de “navel” der aarde. (Ezech.38:12). De 
bomen en de takken welke in bloei stonden 
en zo blijven, het lijkt er wel altijd lente. Het 
waren takken welke werden geplaatst op een 
omgehakte boom. Die takken zijn 
Messiaanse Joden en heidenen, wilde 
takken, welke Jezus volgen en werden geënt 

op de olijfboom.   
Henoch zag er ook een heilige berg, en eronder  een stromend water, dit wijst naar 
de stad Jeruzalem.(Dan.9:16)(Joel 3:17). Ook nog een kleinere berg en smalle 
ravijnen, en zonder bomen. 
De profeet was sterk onder de indruk bij het zien van de machtige natuur? De rotsen 
en de ravijnen aldaar.  
 

HOOFDSTUK 27 
In het laatste der dagen 

 
De profeet stelt een ernstige vraag over Israël, vol met bomen (mensen). De profeet 
Henoch zag al de verre toekomst van Israël. Ook de profeet Micha schreef hierover: 
 

Micha 2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, 
voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen 
bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het 

midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. 
 
Uriël, de engel spreekt onmiddellijk over het vervloekte dal, welke dient voor alle 
ongelovigen, spotters, Jodenhaters, Godslasteraars en antichristen. Wij vermoeden 
ook de gevallen engelen welke vrouwen verkrachten, waaruit reuzen geboren 
werden. 
 
Het is de wachtzaal om op hun rechtvaardig 
oordeel te wachten, Gods rechtbank! Voor 
hen komt er een dagvaarding, in 
aanwezigheid van alle rechtvaardigen, 
Bijbelgetrouwe christenen. De begenadigden 
en Henoch zegenen de Heer der heerlijkheid 
in de dagen van het oordeel omwille van de 
genade.  
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HOOFDSTUK 28-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henoch komt terecht in een vruchtbaar gebied tussen een bergformatie, oostwaarts. 
Een andere plaats in de woestijn. 
Aan de andere kant van de bergformatie rook hij bomen van wierook en mirre, als 
een amandelboom. Wij vinden een aanknopingspunt in het boek Hooglied. 
 
Wat trekt daar op uit de woestijn, als zuilen van rook, gehuld in mirre en 
wierook en allerlei reukwerk van de koopman? Hooglied 3:7 Zie, dat is Salomo's 
draagstoel, omringd door zestig helden, uit de helden van Israël, Hooglied 3 
 
a.v. “bomen des oordeels”. Deze bomen waren niet alle dezelfde. Mensen? 

HOOFDSTUK 30 -31 
 
Henoch gaat maar door in de richting van het oosten, 
en ziet een meer en opnieuw geurige bomen. Een 
geur welke ruikt naar mastiek.  
Hellingen met kaneel.  
 
 (31) Hij zag nog andere bomen waaruit nectar 
vloeide, de meest bekende is de Japanse styrax en 
Galbanum.( Fig.hieronder) (Sarira?= styrax!) 
 

 
 
Opnieuw vliegt Henoch verder naar het oosten en 
vindt daar aloë bomen, alle bomen vol etherische 
oliën.  De mastiekboom een struik kan vier meter 
hoog worden, bekend voor zijn geneeskracht van 
mastiekhars bij slechte spijsvertering. (Marokko)  
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HOOFDSTUK 32 
 

Henoch nu in noordelijke richting gaande, 
ziet zeven bergen begroeid met geurige 
bomen. Dan passeerde hij de zee van 
Erytrea, ook, Rode zee genoemd. Ging dan 
verder over de duisternis heen. De engel 
Zotiël of Zateel is onbekend, wellicht een 
bewaarengel van een land. Daarna kwam hij 
in de hof van gerechtigheid. De derde hemel 
genoemd. 
Aldaar stond de boom der kennis van goed 
en kwaad. (Kol.2:2) (Jes.11:2)  
 
 

Vermoedelijk de Here als toekomstig mens. (Matth.13:54) (Gen.2:17) Adam 
bezondigde zich en at ervan en werd wijs, maar God verhinderde hem de boom des 
levens, daarom zou hij sterven! De boom der kennis lijkt als de Johannes 
broodboom. Toen kwam er het schaamtegevoel hun naaktheid, door hun 
ongehoorzaamheid aan Gods woorden. De 
apostel Paulus speelt hierop in, wie in Jezus gaat 
geloven, gehoorzamen en Hem volgen laat zich 
dopen.  
Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus 
gedoopt zijt, hebt u met Christus 
bekleed 
Openbaring 3:5 Wie overwint, zal aldus 
bekleed worden met witte klederen; 
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit 
het boek des levens, 

HOOFDSTUK 33 
 
Henoch verplaatst zich opnieuw. 
Eerst ziet hij de aarde en daarna 
het hemelse of het heelal.  Hij zag 
er grote wilde dieren (a.v. geen 
drie) verschillend van elkaar. Deze 
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dieren doet ons denken aan de prehistorie in de tijd van Henoch.  Ook vogels, 
reuzenvolgels, ook in Europa gevonden. 
  

Dan zag hij de hemelpoorten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henoch zag dan al de sterren, hij had grote belangstelling voor de hemellichamen, 
en schreef alles op. Uriël toonde hem alles en legde alles uit. Ook omtrent hun 
namen naar hun sterrenbeelden, hun aantal, hun functies, constellaties  in verband 
met tijden en maanden. (a.v. Henoch schreef zelf)  Zo werd Henoch de eerste 
astroloog!  
 

HOOFDSTUK 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daar ziet Henoch een formidabel wonder, of een soort hemels bouwproject.  
Hij ziet drie hemelpoorten die open stonden, en welke goed en ver genoeg van 
elkander gescheiden waren. Dan kwam een noorderwind daaruit, inderdaad God 
troont in het Noorden. (Jes.14)  
 
Van hieruit komt de vrieskoude, hagel, sneeuw enz. Uit één poort kwam het warme, 
het goede. Wanneer de wind komt uit de twee poorten, dan komt er onheil op aarde, 
wervelwinden, orkanen, storm tornado’s en veel schade op aarde. (Ezech.1:4) 
Henoch zag in feite dan het Nieuwe Jeruzalem!  
 

Openbaring 21:13 Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie 
poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen 

drie poorten 
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HOOFDSTUK 35-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier staat een herhaling, doch wij vinden die kleine poorten, eigenaardig doorgangen 
voor de sterren die hun loopbanen dienen te volgen, volgens de scheppingswetten. 
Dan brengt Henoch grote lof aan God omwille van die grote scheppingswonderen die 
hij zag. God zal zijn werk laten zien aan en mensen. Dit lijkt hier de zevende hemel, 
volgens de boeken van Henoch,  dat is de plaats waar de wedergeboren christenen 
bij God zelf zullen zijn, waar dus uiteindelijk God bij de mensen zal wonen, wat Hij 
reeds lang wil!!! 
 
Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als 
kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 
 
Psalm 84:2 Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen! 
 
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het 
u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
Johannes 14:3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar 
Ik ben. 
 

Biblespace, 7 maart 2020 
 

 
 

Spreker: R.GAYTANT 
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