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De Bijbel en het menselijk lichaam; de mond 
De Bijbel en de mond 
 
Het hart op de tong  
 
Job 33 
2 Zie nu, ik heb mijn mond opengedaan; mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. 
3 Mijn redenen zullen de oprechtigheid mijns harten, en de wetenschap mijner lippen, wat 
zuiver is, uitspreken. 
 
In bovenstaande verzen uit Job, valt op dat er vier begrippen van de mond worden gebruikt. 
De mond zelf, de tong, het gehemelte, en de lippen. Wat er uit de mond komt, is vaak 
hetgeen wat er in het hart leeft. Elihu praat vanuit een oprecht en zuiver hart. Wat hij zegt, 
komt voort uit zijn hart. Waar het hart van vol zit, loopt de mond over. Tegenwoordig mag 
iedereen alles zeggen wat hij wil. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. 
Maar als je een Christen bent, en je praat over de Heere, dan is men ineens niet meer zo 
tolerant.  
 
Hun keel is een geopend graf 
 
Psalm 5 
10 Want in hun (=de vijanden van David) mond is niets rechts, hun binnenste is enkel 
verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. 
 
Romeinen 3 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
 
De negatieve kant van het spreken, wordt in de Bijbel ook genoemd. Zo wordt in Romeinen 
drie de goddeloze mens, oftewel de natuurlijke, zondige mens, beschreven. Wat er leeft in 
iemand, komt vaak onverbloemd naar buiten. Dit heeft God zo niet bedoeld, toen Hij tijdens 
het Scheppingswerk ons een mond gaf… 
 
Psalm 22 
8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit (zij steken de tong uit= Hem 
bespotten), zij schudden het hoofd, zeggende: 
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl 
Hij lust aan hem heeft! 
 
De lippen 
  

Lip       =     tpc        5. 80.300 =  Sapha   =      taal, spraak, oever, rand, kant                    

Mond  =     tp  =   Phe          
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Het getal driehonderd     
 
Kenmerken van het getal 300; enerzijds het oordeel, en anderzijds bevrijding of overwinning 
Denk hierbij aan Simson en de 300 vossen. En aan Gideon die met 300 mannen de vijand 
versloeg. De Ark van Noach had een lengte van 300 el. Het getal wordt ook gebruikt voor de 
Gezalfde. De Heere Jezus werd gezalfd met kostelijke zalf, nardus, die gekocht was voor 300 
penningen.  
 
Al deze kenmerken in het woord voor lippen 
 
De mond, met de lippen, zou gebruikt worden voor deze kenmerken. Om te spreken van 
Bevrijding, en Overwinning door de Gezalfde, de Heere Jezus Christus. Dat men bevrijd 
wordt van het oordeel, waar ieder mens van nature onder leeft. Verlossing. Dit zit allemaal 
ingesloten in het woord ‘lippen’. 
 
Tarwekorrel 
 

 
 
Als je een gesloten mond met lippen tekent, krijg je een tarwekorrel! De meerderheid van de 
zaden ziet er zo uit. Uit de tarwekorrel komt vrucht voort. De Heere Jezus Christus is de 
Ware Graankorrel. Hij stierf om Vrucht te kunnen dragen.  De korrel barst open, en er 
ontstaat vrucht. Zoals een mond opengaat, en het Woord kan spreken. (zie ook de studie 
‘Typologie in de natuur; Tarwe’)   
 
Twee helften 
 
De tarwekorrel is een uitbeelding van de gang van God Zélf, en daarmee ook de gang van 
elke zondaar door deze wereld. Met als eindpunt, het omhakken, de dood. Dit gaat over het 
aardse bestaan. Ook is de tarwekorrel  een uitbeelding van de gang van deze wereld; want 
ook deze wereld zal eindigen. Net als bij de tarwekorrel loop er ook een centrale lijn door de 
gesloten lippen. Eén centrale lijn in het midden. Deze verdeling zie je ook bij een koffieboon 
of bruine boon en de meeste zaden en bladeren. Waarom is er die verdeling?  
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Dualistische wereld 
 
Deze middenlijn laat zien dat de wereld in zichzelf dualistisch is. Het is een wereld van 
tegenstellingen. Een wereld met twee kanten. Met een kant van mannelijk, en een kant van 
vrouwelijk, een kant van goed en van kwaad, licht en duisternis, zwart en wit en arm en rijk, 
gelovig en ongelovig. Er moeten keuzen gemaakt worden. Een verdeelde wereld die tot ‘één’ 
moet worden. De lijnen waarmee de vorm van de korrel begint, komen immers uiteindelijk 
weer bij elkaar. Alles wat in Christus is, zal één gemaakt worden.  
 
1 Korinthe 15 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God 
zij alles in allen 
 
Hoe wordt uiteindelijk alles tot één gemaakt? 
 
En hoe wordt alles tot één gemaakt? Door de dood! De verdeling houdt op bij de dood. In de 
Opstanding is er man noch vrouw, en er is straks ook geen duisternis meer. En geen kwaad, 
geen armoede, en geen zonde etc. God heeft, in Christus, de wereld met Zich verzoend. 
Twee worden één in de dood. Onlosmakelijk. Daarom de tweedeling in de granen en zaden, 
en blad van de boom. En dus ook in de lippen.  
 
2 Korinthe 5 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd 
 
Spreken over de Heere Jezus Christus, het Woord van God 
 

In de vorm van de lippen zie je dus, net als in de graankorrel, het dualisme van de wereld 
uitgebeeld. Het is een plaatje van de dualistische wereld waarin wij leven. Het Woord geeft 
uitdrukking van het spreken van God. De lippen zouden, volgens de Bijbel, worden gebruikt 
voor het uitdragen van het Woord van God. Om Zijn Lof te verkondigen. Daartoe hebben wij 
lippen gekregen. De Bijbel staat hier vol mee. Een paar voorbeelden; 
 
Psalm 40 
10 Ik (= de Heere Jezus Christus, de Hogepriester) boodschap de Gerechtigheid in de grote 
Gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. 
11 Uw Gerechtigheid bedek ik niet in het midden Mijns Harten; Uw Waarheid en Uw Heil 
spreek Ik uit; Uw Weldadigheid en Uw trouw verheel Ik niet in de grote Gemeente. 
 
Psalm 51 
17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen. 
 
De vrucht der lippen 
 
Psalm 141 
3 HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur  (namelijk) mijner lippen. 
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Hebreeën 13 
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, 
de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. 
 
Als je mond gesloten is, is dat de deur van je mond. De deur zou alleen geopend worden om 
Zijn Lof te verkondigen. Om te spreken van God en Zijn Woord. Om Zijn Naam te belijden. 
Dat is de uitwerking van de Vrucht van de Geest. Er wordt ook een negatieve kant benoemd 
in de Bijbel. Zie onderstaande Psalm. 
 
Psalm 22 
8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit (zij steken de tong uit= Hem 
bespotten), zij schudden het hoofd, zeggende: 
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl 
Hij lust aan hem heeft! 
 
De tong 
 

Tong     =   nvl  = Lashoon                    

                        L     = tot, voor, aan (voorzetsels) 

        v       =  tand 

 
De tong die verbonden is met de mond, raakt de tanden aan. In het woord voor tong, zit het 
woord tand ingesloten. De tong raakt de tanden aan. In de Bijbel staat de tong vaak voor; 
spraak. Bewaar uw tong van het kwaad. Eerst tot tien tellen voor je spreekt. En het getal 10 
staat voor het Woord van God! (zie ook de studie ‘de ontembare tong; Jakobus 3’) 
 
Psalm 34 
14 Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken. 
 
Psalm 139 
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 
(God weet al wat wij zeggen willen, voordat wij spreken. Maar voor onze gemoedsrust is het 
beter dat wij de dingen met de Heere delen!) 
 
De tong als medicijn 
 
Spreuken 15 
4 De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk 
in den geest. 
 
Bovenstaand vers heeft te maken met ‘de gezonde Woorden van de Heere Jezus Christus’. 
Woorden die iemand gezond maken. Als iemand Die Woorden aanvaard, dan zijn Die 
Woorden een medicijn. Gezond is gelovig, en ongezond, oftewel ziek, is ongelovig. Zondig is 
ziek, en dus is zonde ongeloof. Een tong zonder Genade, is een breuk in de geest. Rustig 
spreken met iemand, kan helend zijn. Dat is anders dan iemand veroordelen, zoals met Job 
het geval was. Onze woorden zouden aangenaam zijn. Woorden van Genade. Onze woorden 
zouden met zout bestrooid zijn. Zout staat in de Bijbel voor het Woord van God. 
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1 Timotheüs 6 
3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van 
onzen Heere Jezus Christus (Woorden van het Nieuwe Verbond der Genade), en met de leer, 
die naar de godzaligheid is, 
4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit 
welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. 
 
Kolossensen 4 
6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid (met Genade), met zout (=Zijn Woord) 
besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden. 
 
Negatief 
 
Jesaja 57 
4 Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang 
uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? 
 
Jeremia 9 
8 Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste van vrede 
met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij lagen. 
 
De tong kan een medicijn zijn, maar ook het omgekeerde. Dat vind je ook in de Schrift. ‘De 
tong lang uitsteken, ‘de tong als een moordpijl’. We weten vast allemaal wat een tong 
teweeg kan brengen. Jakobus heeft geschreven over de ontembare tong.  
 
Niet te snel je mond opentrekken 
 
Prediker 5 
1 Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor 
Gods aangezicht; want God is in den hemel (God is hoog en verheven; Hij staat boven ons) , 
en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn. 
2 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der 
woorden. (Bij een stroom van woorden, hoor je het geluid van een zot) 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid (Dit gaat over de 
Nieuwe Schepping; wij zijn wedergeboren door het Woord van God, oftewel door het 
Evangelie), opdat wij zouden zijn als eerstelingen (eerstgeborenen) Zijner schepselen. 
19 Zo dan, (om die reden; dus) mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras (snel) om te 
horen, traag om te spreken, traag tot toorn (toorn in breed verband= dat wat uit het hart 
van de mens opborrelt);  
20 Want de toorn des mans (wat in de mens zit) werkt Gods gerechtigheid niet. 
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met 
zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.(zie 
studie stagelopen) 
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22 En zijt daders des Woords, (dat Woord van God zal uitwerking hebben in onze 
levenswandeling) en niet alleen hoorders,(er komt Werk uit geloof voort; Vruchtbare Werken 
die de Heere, in en door ons, wil doen) uzelven met valse overlegging bedriegende. 
 
Zijn Woord leren begrijpen 
 
Net als God, hebben ook wij een mond, maar daar is de Bijbel minder lovend over. Want 
iemand die veel spreekt is, volgens Prediker, een zot. En ook Jakobus zegt dat, met ongeveer 
dezelfde woorden. Volgens de Bijbel is dat wat omhoog komt uit het hart van de mens, over 
het algemeen niet veel goeds. De ideeën en gedachten van de mens, komen het eerst via de 
mond tot uitdrukking. Maar alleen als je zwijgt, kun je woorden ontvangen. Als je altijd aan 
het woord bent, leer je niks. Men zou op de eerste plaats luisteren oftewel, de Bijbel 
bestuderen om Zijn Woord te leren begrijpen.  
 
Spreken is zilver, maar zwijgen is goud 

 
Er zijn omstandigheden waarbij je beter je mond kunt houden. Bij een andere gelegenheid is 
het weer beter om te spreken. De Heere geeft ons hierbij Wijsheid en Leiding. Mits we de 
nieuwe mens in Christus aandoen natuurlijk. Uit het hart van de oude mens, het vlees, komt 
niet veel goeds. En die praatjes gaan vaak als een lopend vuurtje. Geroddel kan veel kwaad 
brengen in de Gemeente. De satan vindt dat prachtig. De tong kan dus veel goeds, maar ook 
veel kwaads voortbrengen. De tong bestuurt vaak de gang van zaken. Dat zegt Jakobus ook. 
Wij als gelovigen zouden leren te spreken vanuit de Liefde van God. 

 
Jakobus 3 
5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe 
groten hoop houts het aansteekt.(denk aan de tongen van vuur op eerste Pinksterdag, maar 
hier is de tong veroordelend) 
6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden 
gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt 
ontstoken van de hel. 
7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der 
zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur.(een bit bestuurt 
een paard, en een klein roer bestuurt een groot schip. Ook de tong is maar klein) 
8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk 
venijn.(de tong van de natuurlijke mens is vreselijk, daarom zouden wij de nieuwe mens 
aantrekken) 
9 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de 
gelijkenis van God gemaakt zijn. 
10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo 
niet geschieden.(de satan zorgt graag voor heibel in de Gemeente. ‘Leen jouw tong er niet 
voor, zegt Jakobus) 
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Alle tong zal God belijden 
 
Hebreeën 9 
27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
 
Als ons vlees sterft, komt het oordeel van God. Er is dan geen tweede kans. Iedereen zal 
rekenschap moeten afleggen van zijn gedachten, woorden en daden. Maar alle tong zal eerst 
belijden dat de Heere Jezus Christus de Heerlijkheid van God is. Ongelovigen worden daarna 
weggedaan, en gelovigen leven in eeuwigheid. 

 

Romeinen 14 
11 Want er is geschreven (in Jesaja): Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, 
en alle tong zal God belijden.(=gelovig en ongelovig) 
12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. 
 
Filippensen 2 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
Met de tong water oplikken 
 
De tong wordt in de Bijbel ook gebruikt voor ‘het oplikken van water’. Water als beeld van 
het Woord. De Heere heeft, via Gideon, gezegd dat het volk moest blijven staan, en drinken. 
Blijven staan, als teken van hun bereidwilligheid, hun trouw, en hun standvastigheid. Staan 
verwijst in de Bijbel naar Opstanding, en vast staan in het Woord. Slechts een klein aantal 
mensen blijft daadwerkelijk staan, en schept het water met de hand. Als een hond. Zij 
drinken het uit hun hand. Het overgrote deel van het volk knielt, en drinkt het water op. Dit 
lijkt vroom, maar is het niet, want zij hebben niet geluisterd naar de Heere.  
 
Richteren 7 
5 En hij deed het volk afgaan (= de weg van vernedering gaan; de weg van dood en 
Opstanding)) naar het water (=type van het Woord). Toen zeide de HEERE tot Gideon: Al wie 
met zijn tong uit het water zal lekken (=oplikken), gelijk als een hond (=heiden) zou lekken, 
dien zult gij alleen stellen; desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. 
6 Toen was het getal dergenen, die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, driehonderd 
man; maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt (het buigen van de knieën is 
hier een teken van Godsdienstigheiden niet van geloof), om water te drinken. 
7 En de HEERE zeide tot Gideon: Door deze driehonderd mannen, die gelekt hebben, zal Ik 
ulieden verlossen, en de Midianieten in uw hand geven; daarom laat al dat volk weggaan, 
een ieder naar zijn plaats. 
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Uitleg typologie 
 

Hond  =   Kaleb   =    blk=  
                                           k =   Kaph  =  gelijk, als  

                                     lk =   Kal      =  alles, geheel, volkomen    

                                  bl  =   Leb     =   hart 

Hond  =   Kaleb    =  blk==  =  met geheel het hart; met een volkomen hart 

 
De driehonderd man die het Water ‘lekten als een hond’, geloofde met heel geheel hun hart 
in het Woord van Gideon. Het Woord dat God aan Gideon gedaan had. Zij die Water likken 
met de tong, zoals een hond, zijn ook op typologische wijze ‘honden’. De Gemeente bestaat 
uit ‘honden’. De honden zijn in dit geval de gelovigen uit de niet-Joden, heidenen, oftewel 
‘zij die verre waren’. 
 
Eigenwillige godsdienst 
 
Er is een groot verschil tussen geloof en religie. Religie is een eigenwillige godsdienst en 
heeft niks te maken met een gelovig hart. Religie is Wettisch, en Geloof is uit Genade. 
Degenen van het volk die op hun knieën het water dronken, waren ongehoorzaam aan het  
Woord. Het ‘buigen van de knieën’ is hier een beeld van eigenwillige godsdienst. Als men, 
voordat de strijd begint, al ongehoorzaam is aan Hem en Zijn Woord, ga dan maar naar huis. 
Vandaar dat de Heere het grootste gedeelte van het volk terugstuurt naar hun tenten. 
Tenten staan typologisch voor het tijdelijke aardse leven. Het gaat de Heere niet om het 
buigen van de knieën, maar om het buigen van het hart! 
 
Wie van Mij drinkt, krijgt nooit meer dorst 
 
Jesaja 41 
17 De ellendigen en nooddruftigen zoeken water (=Zijn Woord), maar er is geen, hun 
tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet 
verlaten. 
18 Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal 
de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten. 
 
De tong wordt in de Bijbel ook gebruikt in de uitdrukking ‘hun tong versmacht van dorst’. 
Dan kleeft de tong aan het gehemelte. Maar waar zou de mens naar dorsten? Nou, 
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid! En de Heere Jezus Christus is de Gerechtigheid! 
Want wie drinkt van de Heere Jezus Christus, krijgt nooit meer dorst, oftewel; zal niet 
sterven.  
 
Mattheüs 5 
6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 
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Johannes 4 
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven (= de Heilige Geest, de 
onzienlijke Christus, het Woord), zal in hem worden een fontein van water, springende tot in 
het eeuwige leven. 
15 De vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet 
moet komen, om te putten. 
 
De mond 
 

Mond  =     tp  =   Phe  =  5.80 

                              =  Ordening; Bevel; Woord; Scherpte; Taal; Spraak                
 
De begrippen mond en lippen en tong overlappen elkaar enigszins. Ze horen bij elkaar. Het 
woord mond wordt ook wel vertaald met ‘scherpte’. Denk daarbij aan een zwaard. Het 
Zwaard staat voor het Woord van God. Het Woord van God maakt scheiding; het is 
tweesnijdend. Scheiding tussen de oude Schepping en de nieuwe Schepping. Scheiding 
tussen de oude mens in Adam, en de nieuwe mens in Christus. Scheiding tussen gelovigen en 
ongelovigen. Het gaat er niet om dat de ene zijde scherper zou zijn dan de andere zijde, 
maar dit Zwaard heeft een tweezijdige werking. Het Woord van God leert ons om 
onderscheid te kunnen maken tussen het Woord en Werk van de Geest van Christus, en het 
woord en de werken van het vlees. 
 
Jesaja 49 
2a En Hij heeft Mijn Mond gemaakt als een scherp zwaard,  
 
Openbaring 1 
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn Mond een tweesnijdend   
scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 
 
Typologie van kussen in de Bijbel 
 
Met de mond, oftewel de lippen, kan men kussen. Dat staat ook in de Bijbel. De typologische 
betekenis van ‘kussen’ is in de Bijbel; vereenzelviging, oftewel gelijkvormig worden met het 
Woord, de Adem en het Leven van Degene die gekust wordt. Speeksel, oftewel water, staat 
typologisch voor het Woord. Adem staat voor de Geest. Woord en Geest zijn in de Bijbel 
synoniemen van Leven.  
 
Mond op mond 
 
Bij het kussen vermengt het speeksel, en de adem van de twee kussenden. Men neemt 
typologisch deel aan hetzelfde Leven. Kussen leidt tot gemeenschap oftewel éénwording. 
Het lijkt op mond-op-mond beademing. Dan wordt de adem en speeksel van de één, 
overgebracht op de ander; om ‘nieuw’ leven te ontvangen…Wedergeboorte dus! Kussen 
staat typologisch voor wedergeboorte. Deelnemen aan het Opstandingsleven van Christus. 
Kust de Zoon!! 
 



10 

 

Psalm 2 
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar 
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. (welgelukzalig 
zijn zij die Hem kussen; welgelukzalig zijn zij die wedergeboren zijn, want zij gaan niet 
verloren) 
 
Spreuken 24 
26 Men zal de Lippen kussen Desgenen, die Rechte Woorden antwoordt.         
 
Nog meer typologie  
         

Kussen      =          qvn   =  Nashaq              =   Aansteken; ontsteken; Harnas      

Kussen      =  twqyvn    =   Nashiqowth     =   Kussingen 

                                                                         =   Het is een soort mond op mond beademing 
                                                                         =   Het is dan ook overdracht van Woord; Adem;  
                                                                              Geest, en Leven 
                                                                         =   Wordt warm van binnen = Vuurtje ontsteekt  
Kussen   =       Leidt tot Gemeenschap; Verzoening; Overgave (= opgeven van tegenspraak)  
               =        Is ontwapenend, waardoor men kwetsbaar wordt. Maar dit kan ook leiden tot  
                         verraad. En die Hem eens zou verraden, had ook gezegd: Dien ik zal kussen,  
                         Dezelve is het; Grijpt Hem.  En Hij liet Zich kussen, grijpen, slaan, en doden 
                        (Matth.26:48)   
 Kussen          =   Uitbeelding van Liefde, Vriendschap; Genegenheid   (1Thess.5:26) 
                       =    Uitbeelding van leven en gemeenschap                       (Rom.16:16) 
                       =    Kan de toorn van de Zoon, mee worden afgewend    (Psa.2:12) 
                       =    Goedertierenheid en Waarheid zullen elkaar ontmoeten 
                             Gerechtigheid en Vrede, kussen elkaar 
                             Zij komen namelijk voort uit één en dezelfde mond        (Psa.85:11) 
                             Zijn lippen zijn liefdevol en genaderijk       (Psa.45:3; Hoogl.5:13,16) 
                       =    De wonden die deze Vriend opgelopen heeft, is vanwege  
                             Zijn trouw, Maar de kussen van Zijn haters, zijn  
                             bedrieglijk, en vermenigvuldigen zich                            (Spr.27:6) 
                             Maar Zijn kussen, brengt Liefde, Eénheid, en Gemeenschap tot stand 
         
God heeft ook een Mond 
 
Spreuken 2 
6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn Mond komt kennis en verstand. 
 
God is het Woord, dus Hij spreekt! In de Bijbel heeft ook God een mond. Als Zijn Woorden 
rijkelijk in ons hart wonen, zouden wij de Woorden van God spreken. De mens zou niet 
alleen leven van brood, maar van alle Woorden Die van God zijn uitgegaan.  
 
Kolossensen 3 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 
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17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere 
Jezus, dankende God en den Vader door Hem. 
 
Mattheüs 4 
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
 
Zwaar van mond, en zwaar van tong 
 
Exodus 4 
10 Toen zeide Mozes tot den HEERE: Och Heere! ik ben geen man wel ter tale, noch van 
gisteren, noch van eergisteren, noch van toen af, toen Gij tot Uw knecht gesproken hebt; 
want ik ben zwaar van mond, en zwaar van tong. 
11 En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens den mond gemaakt, of wie heeft den 
stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE?(Heb Ik, de Heere, 
het lichaam niet geschapen? Heb ik niet de mond gemaakt?!) 
12 En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult. 
 
Mozes werd geroepen door de Heere toen hij een Egyptenaar had doodgeslagen. Mozes 
dacht dat het volk Israël hem als een verlosser zou zien, maar dat was niet zo. Net zoals dit 
bij de Heere Jezus niet het geval was. Dit gebeurde bij beiden wél in tweede instantie. God 
roept Mozes om het volk te verlossen uit Egypte. Maar Mozes had nogal wat bezwaren. Hij 
was niet welsprekend; hij was zwaar van mond en tong. Maar dat was voor de Heere geen 
reden van ongeschiktheid. God sprak zijn Woord tegen Mozes en Mozes zou de Woorden 
aan Aäron geven.  
 
Luisteren 
 
Eigenlijk beter om zélf niet te rap van tong te zijn. Dan kan de Heere beter spreken. Dan kan 
Hij Zíjn Woorden in onze mond leggen. De Heere kan meer als wij zwak zijn. Dan kan Hij 
sterk zijn. Als wij onze oude mens voor dood houden, kan de nieuwe mens in Christus 
spreken. De Geest in ons. Als wij stil zijn, kunnen we beter luisteren. Als we Bijbelstudie doen 
en wetenschap en kennis van Zijn Woord krijgen, kan de Heere Zijn Woord ook spreken via 
onze mond.  
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone. 
 
Tachtig 
 
Mozes was tachtig jaar oud toen hij door God geroepen werd. Hij was tachtig jaar toen hij 
het Woord van God ging spreken. De letter die tegelijk ook ‘mond’ betekent, heeft ook een 

letterwaarde van 80  p (Phe). Die letter is eigenlijk samengesteld uit twee andere 

Hebreeuwse letters. Namelijk de Jod y met letterwaarde 10. Jod betekent ‘hand’. En de Kaf k 
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met letterwaarde 20. Kaf betekent ‘handpalm’; in beweging, ontvangend. Die letter 
betekent mond, maar er wordt twee keer de hand genoemd! 
 
 
Geen woorden maar daden 
 
Waarom heeft God deze letter zo gemaakt? De hand staat voor beweging. Met onze handen 
zouden wij werken. De hand staat in de Bijbel ook voor bescherming. Zijn schapen zijn veilig 
in Zijn Hand. De mond staat voor het spreken, maar het woord zelf bestaat uit de hand en 
handpalm. Dus drukt dit woord toch echt de ‘handel’ uit. Het doen en laten dus. De woorden 
die wij spreken, zouden niet alleen woorden zijn, maar ook daden!. Men zou aan ons 
handelen kunnen zien dat het Woord van God rijkelijk in ons woont. Het Woord van God zou 
ons handelen bepalen. Wij zouden de Geest Die in ons woont, Zijn Werk laten doen. Elkaar 
niet alleen liefhebben met de tong, maar in daden zou het te zien zijn. Wat in onze mond is, 
zouden wij omzetten naar daden. God doet niet anders. God handelt in overeenstemming 
met Zijn Woord. 
 
Jakobus 1 
22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging 
bedriegende. 
23 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, 
welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; 
24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig 
hij was. 
25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is (= het Nieuwe Verbond), en daarbij 
blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg 
ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. 
 
1 Petrus 3 
10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, 
en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; 
11 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na. 
 
Waar het hart vol van zit, loopt de mond van over 
 
Spreuken 31 
26 Pe. (dit verse begint met de Peh! Dat is niet voor niets!) Zij (=het wedergeboren volk 
Israël) doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid. 
 
Straks, bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal het wedergeboren volk Israël het 
Woord van God uitdragen aan de andere volkeren. Dan zal zij de taak opnemen die zij van 
het begin gekregen heeft. Zij zal het Evangelie van het Koninkrijk prediken aan de ongelovige 
volkeren. Ook wij, de Gemeente, zouden vanuit ons hart de Woorden van God spreken. 
 
Psalm 37 
30 Pe. De mond des rechtvaardigen (=gelovigen) vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het 
recht. 
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Mattheüs 12 
34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit 
den overvloed des harten spreekt de mond. 
 
Niet eren met de lippen, maar met het hart 
 
Mattheüs 15 
8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich 
verre van Mij; 
9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. 
10 En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. 
11 Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet (het voedsel wat men eet, 
verontreinigt de mens niet); maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den 
mens.(=boosheid uit het hart dat in woorden wordt omgezet. Wat in je hart leeft, komt uit je 
mond) 
12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeën 
deze rede horende, geërgerd zijn geweest? 
 
Anatomie 
 

                                        
    
De stembanden zitten achter in de mond. Op het strottehoofd. De stembanden vormen de 
stemspleet. Deze stemspleet kan groter en kleiner gemaakt worden door de spiertjes 
waarmee de stembanden aan het kraakbeen vastzitten. Als we ademen dan staan de 
stembanden wijd open, zodat er lucht naar binnen kan. Als we praten of zingen, dan knijpen 
de stembanden samen tot er een kiertje open blijft. De lucht die door de stemspleet 
stroomt, zorgt ervoor dat de stembanden gaan trillen waardoor je geluid kunt maken. Je 
gebruikt hiervoor de ingeademde lucht. Je keel, tong en lippen zorgen ervoor dat het geluid 
omgezet wordt in woorden en klanken. 
 
Rouach 
 

Rouach =  jwr  =  Geest Gods 
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Het Hebreeuwse woord ‘Rouach’ staat in de Bijbel voor zowel adem als Geest. ‘Pneuma’ is 
het Griekse woord. We moeten eerst adem naar binnen halen om te kunnen praten. 
Overdrachtelijk gezien, moeten we dus eerst door wedergeboorte de Heilige Geest 
binnenlaten, om de Woorden van God te kunnen spreken. Adem is een beeld van de Geest. 
 
Typologie 
 
Typologisch moet eerst het voorhangsel geopend worden, om naar binnen te kunnen gaan. 
Eerst moet de Geest, onze onzienlijke Hogepriester, de Heere Jezus Christus door het 
voorhangsel naar binnen. Daarna kan er gesproken worden met de Heilige Geest. Wij 
kunnen tot God naderen via onze Hogepriester, de onzienlijke Christus. Hij bidt voor ons tot 
de Vader. De adem komt binnen, de weg moet open, dan kan er pas gesproken worden. De 
Heere Jezus Christus heeft door Zijn dood en Opstanding deze Weg vrij gemaakt voor ons. 
Door Hem kunnen wij nu naderen tot God. Onze stem en onze stembanden hebben wij 
gekregen om de Woorden van God te spreken, en Hem te lofzingen. 
   
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
Psalm 150 
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! (daartoe hebben wij adem gekregen) 
 
Wat de mond ingaat, komt er ook weer uit 
 
De Heere heeft een overvloed aan Geestelijk Voedsel. Doe je mond maar wijd open!! Maar 
Israël wilde niet eten. Zij walgde van de Manna. Zij walgde van het Brood dat uit de Hemel 
neerdaalde. Zij wilde liever de vleespotten uit Egypte; aards voedsel voor de oude mens. 
 
Psalm 81 
11 Ik ben de Heere, uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw mond wijd 
open, en Ik zal hem vervullen. 
12 Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israël heeft Mijner niet gewild. 
-- 
17 En Hij zou het (het volk Israël) gespijsd hebben met het vette der tarwe (=Brood uit de 
Hemel= het Woord van God= Christus); ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig (vaste spijze; 
het Woord voor volwassenen in het geloof) uit de rotsstenen.(de Rotssteen is de Heere Jezus 
Christus) 
 
Mattheüs 15 
16 Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende? 
17 Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de 
heimelijkheid (in het geniep, in stilte, verborgen) wordt uitgeworpen?(letterlijk gaat het hier 
over de spijsvertering, maar typologisch staat de buik voort het oude leven van de 
natuurlijke, oude mens. Wat daarin leeft, houdt men verborgen) 
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18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen 
den mens. 
19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, 
dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. 
20 Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen 
ontreinigt den mens niet.(Hoe iemand is, en hoe iemand zich gedraagt, zegt niets over het 
wezen van die mens. Het is juist omgedraaid; ons uitwendig gedrag moet ons innerlijk 
verbergen! Bijbels gezien woont er immers geen enkel goed in de mens; dus heeft hij heel 
wat te verbergen…De natuurlijke mens heeft heel wat op zijn hart! De natuurlijke, oude 
mens, wil niks van God weten. Met een ongelovig hart kun je niet naderen tot God. Een 
ongelovig hart is dood voor de Heere) 
 
De smaak                                     
 
De volgende functie van de mond en tong en gehemelte, is die van de smaak. Wij kunnen 
met de mond niet alleen spreken, maar ook eten. De smaak is datgene wat je proeft. Wij 
proeven met ons gehemelte en met onze tong. In de Bijbel heeft dat met het Woord te 
maken. Het eten dat wij proeven, is een beeld van het Woord van God. Dát zouden wij 
proeven.  
 
Hebreeën 6 
4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave (= de 
Heilige Geest= eeuwig leven) gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig 
geworden zijn, 
5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, 
 
Wedergeboren Israël 
 

Smaken, proeven=  muf = 40 .70 .9= Ta-am 

                                    mu    = am = volk; ammi  =  mijn volk 

                                        f  =   9 = Baarmoeder 
De negen staat voor de 9 maanden voor de geboorte van de vrucht. De smaak heeft te 
maken met het Woord. ‘Het goede Woord van God smaken’. Als dat gebeurt, dan leidt dat 
tot nieuw leven voor het volk. Het Joodse Volk zal wedergeboren worden als zij het Woord 
Gods gesmaakt zal hebben. Straks zal zij de Naam van de Heere aanroepen. Daarna geldt dit 
voor alle volkeren. Momenteel is de Gemeente ‘Ammi’, het wedergeboren Volk van God.  
 
Smaakpapillen 
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De tong is erg beweeglijk, en heeft spieren in allerlei richtingen. Hij zit vast aan een 
buisvormig tongbeen. Aan de onderkant zit hij met een tongvlies vast, ook wel de tongriem 
genoemd. Wie goed van de tongriem gesneden is, is niet op zijn mondje gevallen. De tong 
verplaatst voedsel bij het kauwen. Ook spreken en slikken, gaan niet zonder tong. Er zitten 
smaakpapillen op. Daarmee kun je vier smaken proeven. Zoet, zuur, zout en bitter. En als je 
het Goede Woord van God zou proeven, dan komen deze smaken natuurlijk voor in de 
Bijbel! Het Woord van God heeft al deze kenmerken. 
                                   
Zoet 
 
Psalm 19 
10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn 
waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. 
11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem. 
 
Spreuken 24 
13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (honing nog in de raten) is zoet voor 
uw gehemelte.  
 
Zoet voor uw gehemelte. Het gehemelte staat voor de Hemelse dingen. Het Woord van God 
spreekt ook over Hemelse zaken. Het zoete heeft te maken met het Woord van God. Zoet 
verwijst ook naar het leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. De smaakpapillen voor 
het zoete zitten niet voor niets vooraan op de tong. Men zou als eerste het Woord van God 
proeven. De tong staat voor de aardse dingen. 
 
Zuur 
 
Ik hou van augurken en zure haring, maar in de Bijbel is zuur over het algemeen negatief. 
Denk aan zuurdesem. Typologisch staat zuurdesem in de Bijbel voor de oude mens en zijn 
dode werken. Zuurdesem staat ook voor de werken der Wet, de valse leer van de Farizeeën. 
 
1 Korinthe 5 
6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur  
maakt? (je kunt niet een beetje onder de Wet leven) 
 
Bitter 
 
Bitterkoekjes zijn lekker door de hoeveelheid suiker, maar in de Bijbel is ook bitter negatief. 
Bitter in de Bijbel heeft altijd te maken met oordeel. Bitter staat voor het Oude Verbond der 
Wet. Bitter voor de buik is een oordeel over de natuurlijke mens. De buik staat immers voor 
het oude leven en de natuurlijke mens. Het water in Mara was bitter, maar moest zoet 
worden…Het Oude Verbond der Wet zou overgaan in het Nieuwe Verbond der Genade. 
Bitter gaat ook over de dood. De bitterheid des doods. Wij mensen vinden bitter over het 
algemeen dan ook vies. Men gaf de Heere Jezus gal en edik te drinken aan het kruis. Beiden 
bitter. De Heere Jezus weigerde dit dan ook te drinken. Bitter is de oordelende kant van het 
Woord.  
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Exodus 15 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het 
was bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
 
Het Woord van God is bitter voor de buik 
 
Openbaring 10 
9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot 
mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet 
zijn als honig. 
10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond 
zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 
 
De buik staat voor het ‘oude leven’, de natuurlijke mens. De buik houdt het oude leven in 
stand; de buik voedt en versterkt de oude mens. Het Woord voedt het Nieuwe Leven in 
Christus. Het Woord en Zijn Wijsheid, zijn bitter voor de oude, natuurlijke mens. Het Woord 
is bitter omdat Het Gods oordeel uitspreekt over de oude mens, en over de oude schepping. 
De oude mens, de buik wil immers niks van God weten. Daarom is het Woord bitter van 
smaak voor de buik. 
 
Zout 
 
Zout is een beeld van het Woord van God. In  het bijzonder een beeld van de werking van 
het Woord van God. (zie ook de studie ‘Zout in de Bijbel’) Tegen de discipelen wordt gezegd; 
‘jullie zijn het zout der aarde’. Wij zouden zout in ons hebben. Een beeld dat het Woord in 
ons gaat werken. Zout is smaakgevend, zoals het Woord ons inhoud geeft aan ons leven. 
Zout is bederfwerend, vroeger bewaarde men haringen in pekel. Het Woord is zéker 
bederfwerend want het geeft ons eeuwig leven! Zout is reinigend, het verwijdert 
bijvoorbeeld allerlei vlekken. Een zoutoplossing voor de neus maakt het slijmvlies schoon. 
Het zout kan ook een oordeel zijn over de oude mens.  
 
Het gehemelte     

Gehemelte =  Chek  = kj = Het dak, of bovenste deel van de mond  

 
Job 34 

3 Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.   
 
Psalm 119 
103 Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! 
 
Het gehemelte is het bovenste gedeelte van de mond. Dit is letterlijk zo vanwege de 
typologische betekenis vanuit het Woord van God. Het staat voor de Hemelse dingen. In het 
zachte gedeelte van het gehemelte zitten, net zoals op de tong, ook smaakpapillen. Dus ook 
het gehemelte kan waarnemen of iets smaakt naar honing. Of er de zoetigheid van het 
Nieuwe Verbond der Genade inzit. Typologisch zouden wij door het gehemelte, en dus 
vanuit het bovenste gedeelte van de mond, (be)proeven of het geestelijk voedsel wat ons 
voorgezet wordt, vol van smaak is, of vals en smakeloos. Het gehemelte proeft de Spijze… 
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Zijn de gesproken woorden wel van God? 
 
Job 34 

3 Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.   
 
In verband met het oor gaat het om het horen. Horen is het geloven en gehoorzamen van 
het Woord van God. Elihu zegt hier tegen Job: ‘het oor behoort te proeven of het de 
Woorden van God zijn, zoals het gehemelte, de geestelijke spijs proeft, of zij uit God is’. 
Wij zouden proeven en beproeven of de gesproken woorden wel uit God zijn.  
 
1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest (= gelooft niet elke geestelijke lering) maar 
beproeft de geesten (= geestelijke leringen), of zij uit God zijn; want vele valse profeten  
(= zogenaamde geestelijken) zijn uitgegaan in de wereld.  
 
Hebreeën 5 
14 Maar der volmaakten (de volwassenen in het geloof) is de vaste spijze, die door de 
gewoonheid (= gewenning) de zinnen (= de zintuigen) geoefend hebben, tot onderscheiding 
beide des goeds (= alles wat te maken heeft met het leven onder het Nieuwe Verbond der 
Genade) en des kwaads (alles wat te maken heeft met het leven van het Oude Verbond der 
Wet, en met het leven naar de oude mens)  
 
Erg belangrijk om Zijn Woord goed te proeven en te beproeven 
 
De satan inspireert leringen die, heel geraffineerd, nét naast de Waarheid lopen. Hij vindt 
het gewéldig dat de wereld zegt dat allah en boeddha en God allemaal dezelfde zijn. Het is 
dus zaak om alle woorden goed te proeven. Niet alles voor zoete (honing)koek te slikken! De 
slang, de leeuw, de hoornen van het Lam, en ook het getal 666 heeft de satan van Hem 
gestolen. Hij geeft zich graag uit voor de Christus. Hij probeert de gelovigen af te houden van 
dienstwerk aan de Heere en aan de Gemeente. Er zijn veel groeperingen, en samenkomsten, 
en kerken die de Bijbel zoveel mogelijk gesloten houden. Dan wordt er meer over de Bijbel 
gesproken, dan dat men het Woord van God laat spreken. Ikzelf ben door schade en schande 
wijzer geworden door alles klakkeloos te geloven wat voorgangers predikten. Niet doen!! 
 
Kolossensen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
 
Blijven staan in Zijn Woord 
 
Satan heeft liever dat afgoden aanbeden worden, dan de Heere Jezus Christus. Ook vindt ie 
het prachtig als gelovigen druk zijn met de werken van de Wet; alles beter dan in Zijn 
Genade te gaan staan. Satan doet zich ook heel graag voor als profeet. Dit kunnen we ook 
terugvinden in bijvoorbeeld de leer van Mormon, met het boek van mormon. En 
Mohammed bij de Islam met de koran. Zij waren gewoon aardse mensen die beweerden 
visioenen gehad te hebben met nieuwe informatie van God. Daarmee de Bijbel opzij 
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schuivend. Maar wij zouden in Zijn Waarheid blijven staan. Dus goed proeven met de tong 
en het gehemelte. 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; 
 
De keel 
 
De keel wordt ook gebruikt in de Schrift. Maar niet vaak. Zo’n negen keer. Meer negatief dan 
positief. In Jesaja wordt de keel gebruikt om een oordeel uit te spreken. Maar ook de keel 
zou gebruikt worden om de Heere groot te maken. 
 
Psalm 149 
4 Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren 
met heil. 
5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. 
6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand; 
 
Speeksel 
 
Speeksel is mondwater. Wij hebben speeksel nodig bij het kauwen, slikken en spreken. Ook 
houdt speeksel de mond schoon. Door speeksel kunnen de wang, tong, en lippen beter 
bewegen. Het speeksel wordt gemaakt in zes speekselklieren. Twee oorspeekselklieren, 
twee onderkaakspeekselklieren en  twee ondertongspeekselklieren. Deze klieren liggen niet 
in de mond zelf, maar net daarbuiten. Via een heel klein kanaaltje wordt het speeksel in de 
mond geleverd op het moment dat het nodig is. Wanneer je met je tong aan de binnenkant 
van je wang voelt, voel je ter hoogte van je bovenste kiezenrij een klein gaatje. Dit is de 
uitgang van dat kanaaltje.  
 
Speeksel van de Heere Jezus 
 
Johannes 9 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 
6 Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat 
slijk op de ogen des blinden; 
7 En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet vertaald 
wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende. 
  
De Heere Jezus genas een blinde op een bijzondere manier. Hij spoog daarvoor op de aarde. 
Hij mengde Zijn Mondwater met de aarde, en maakte modder ervan. Dit slijk streek Hij op de 
ogen van de blindgeborene. Daarna stuurde de Heere Jezus hem naar het badwater van 
Siloam om zijn ogen af te spoelen. Toen kon deze man weer zien! Hij had weer licht in zijn 
ogen. Natuurlijk zit er een typologische betekenis achter deze gebeurtenis. 
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Typologie van de gebeurtenis van de blindgeborene 
 
Johannes 9 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 
 
Wie geeft de mens daadwerkelijk zicht? En uitzicht? Wie geeft ons licht? Dat is de Heere. En 
de Heere Jezus geeft hier een illustratie van. Typologie is er om een geestelijke Waarheid 
beter te kunnen begrijpen door middel van een plaatje. Speeksel is Water uit de Mond.  
Water staat in de Bijbel voor het Woord van God. Het Water (het Woord) komt van Boven 
(uit de Mond) op de aarde. Slijk is ‘stof van de aarde’ met Water vermengd. De Mens is 
geformeerd uit het stof van de aarde. De Heere Jezus is het Vleesgeworden Woord van God.  
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
De Heere Jezus Christus is het Woord van God 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 
De Heere Jezus Christus is het Levende Water. Hij is de Mond Gods uitgegaan. Als God 
spreekt, dan verschijnt de Heere Jezus Christus. Christus is het Woord Gods. Dit Woord 
Gods, dit Water, dit Speeksel, is uit de Hemel nedergedaald. Hij heeft Zich vernederd. Hij is 
nedergedaald van Boven naar beneden, door Zich te vermengen met de aarde. Hij heeft de 
Gestaltenis van een Dienstknecht aangenomen, en is de mensen gelijk geworden. Zo is de 
Heere Jezus ook vlees en bloed deelachtig geworden. En dat wordt hier voorgesteld als 
‘Slijk’. Slijk is aarde met Water. Dit Slijk is de Heere Jezus.  
 
Voor genezing is geloof nodig 
 
De blindgeborene is een type van de natuurlijke mens. Elk natuurlijk mens is ongelovig en 
dus typologisch blind. Wij worden zondig geboren. De ogen van deze blindgeborene hebben 
eerst een ontmoeting met dit Slijk. De blindgeborene heeft eerst een ontmoeting met het 
vleesgeworden Woord van God. Maar de Menswording van de Heere Jezus alleen, is niet 
genoeg om te kunnen zien. De blindgeborene moet blindelings (!) geloven. De 
blindgeborene moet de Heere Jezus blindelings gehoorzamen door naar het Water te gaan. 
 
Voor genezing is Zijn Woord nodig 
 
Wat de blindgeborene nodig heeft voor genezing van zijn blindheid, is Water. Water als 
uitbeelding van het Woord van God. De Heere Jezus zendt daarom de blindgeborene naar 
het Badwater van Siloam. Daar moet hij zich laten onderdompelen door dit Badwater. De 
Heere Jezus verwijst de blindgeborene dus naar het Woord van God. En hij laat zich reinigen, 
en genezen, door dit Badwater. Hij kan nu voor het eerst zien. Hij komt terug en heeft het 
Licht gezien. Hij kan nu wandelen in het Licht. Ook wij leven niet meer in duisternis. 
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‘Ik zal u uit Mijn Mond spuwen’ 
 
Openbaring 3 
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, 
en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 
 
Wat komt er uit de Mond van de Heere Jezus Christus? Het Woord van God. De ‘lauwe’ 
mensen pretenderen door hun belijdenis dat zij Christenen zijn. Maar dat is enkel schijn, ze 
staan alleen ingeschreven bij een instituut. Ze scharen zich onder het Christendom, maar zijn 
slechts naams-christenen. De Heere spuwt hen uit Zijn Mond. Zij nemen geen deel meer aan 
Zijn Woord, zij leven niet in gemeenschap met het Woord. Zij zijn religieus, maar niet 
gelovig. De Geest is bedroefd, en uiteindelijk zal Hij uitgeblust worden. 
 
2 x 3 Speekselklieren 
 
We hebben dus 2x3 speekselklieren. Het getal twee staat voor het dubbel deel van de 
Eerstgeborene van zowel de oude als de nieuwe Schepping; de Heere Jezus Christus. Het 
gaat om de tweede Adam! Het getal drie staat in de Bijbel voor de Beloften, en de vervulling 
van Gods Beloften. Drie spreekt over de Belofte van eeuwig leven op de derde dag. Twee 
maal drie is zes. Het getal zes spreekt over de mens die op de zesde dag geschapen is. Maar 
spreekt natuurlijk in het bijzonder over de Zoon des mensen, en over Zijn wederkomst. De 
zesde letter is de ‘waw’, en betekent ‘haak’. De Mens Christus Jezus is de Verbindingshaak, 
de Middelaar, tussen God en de mensen. Speeksel hebben we nodig voor het kauwen van 
voedsel. Nodig om het Woord van God, goed tot ons te nemen. 
 
De tanden 
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V       =  Shien = Tand, bijten, vermalen = negatief  = oordeel 

                                                                           positief   = éénwording 
            =  Spreekt over volledig vermalen; volkomen verwoesting; oordeel 
                 

De letter ‘sien’ c staat voor tand. Deze letter is eigenlijk samengesteld door drie andere 

letters. Namelijk twee keer de ‘ Zajin’ z en een ‘Waw’ w = 7.7.6 = 20. De wisseling van het 

melkgebit gebeurt op 6 à 7- jarige leeftijd. Het melkgebit bestaat uit 20 tanden en kiezen! 
 
Het getal 20 
 
Het getal twintig staat in de Bijbel voor heerschappij. De tanden heersen over het voedsel.  
 
Exodus 27 
16 In de poort (=heerschappij. Als de poort dicht is, kun je er niet in) nu des voorhofs zal een 
deksel (gordijn) zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn 
getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier. 
 
Richteren 15 
20 En hij richtte Israël, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.(Simson heerste twintig jaar 
over het volk) 
 
Genesis 37  
28 Als nu de Midianietische kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit den 
kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen; die brachten Jozef 
naar Egypte.(De broers van Jozef heersten over hem door twintig zilverlingen te betalen) 
 
Tanden in de Bijbel  
 

Genesis 49 
12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk. (dit gaat over 
de Heere Jezus Christus en heeft met Zijn Reinheid te maken) 
 
In de Bijbel worden ook de tanden genoemd. Als er in de Bijbel gesproken wordt over het 
gebit in het algemeen, gaat het over heerschappij, oftewel overwinning.  
 
Jesaja 37 
29 Om uw (koning Hizkia) woeden tegen Mij, en dat uw woeling voor Mijn oren opgekomen 
is, zo zal Ik Mijn haak in uw neus leggen, en Mijn gebit in uw lippen (De Heere gebruikt Zijn 
Gebit om de lippen van Hizkia te bijten; om zijn grootspraak te doen stoppen), en Ik zal u 
doen wederkeren door dien weg, door denwelken gij gekomen zijt. 
 
Spreuken 30 
14 Een geslacht (het ongelovig Israël), welks tanden zwaarden, en welks baktanden (= 
kiezen;  bak=twee. Kiezen zijn dus eigenlijk twee tanden!) messen zijn, om de ellendigen van 
de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren.(heerschappij in de 
negatieve zin) 
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Psalm 58 
7 O God! verbreek hun tanden in hun mond (verbreek hun heerschappij); breek af 
de baktanden der jonge leeuwen, o HEERE! 
 
Tijdelijk wordt blijvend 
 
Bij het wisselen van de tanden, wisselt het tijdelijke voor het blijvende. Dat is het 
belangrijkste beginsel wat we uit de Bijbel kennen! De Heere Jezus is gekomen om het 
eerste weg te nemen, om het tweede te stellen. Alles wat eerst is en zienlijk, is tijdelijk. Niet 
de eerste Adam, maar de tweede Adam zal over de aarde regeren. Niet de eerste geboorte, 
maar de wedergeboorte geeft eeuwig leven. Niet de oude mens, maar de nieuwe mens. Niet 
het vlees, maar de Geest. Niet aards, maar eerst Hemels. Niet eerst aardse zegeningen, maar 
eerst Hemelse zegeningen. Niet het Oude Verbond maar het Nieuwe Verbond. Niet de oude 
Schepping, maar de nieuwe Schepping. 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 
het tweede te stellen. 
 
De verstandskies 
 

De verstandskies is de derde grote kies achterin de mond. De verstandskies breekt over het 
algemeen door na de pubertijd. Dat is de periode dat ook het ‘verstand’ zou moeten komen. 
in het Engels wordt deze kies daarom ook wisdomtooth genoemd, de Duitse benaming is 
weißheitszahn, en onze zuiderburen praten over het wijsdomtandekke. Over de 
verstandskiezen wordt veel gepraat, en vaak in negatieve zin. Bij vijfentwintig procent van de 
mensen zijn één of meer verstandskiezen niet aangelegd. 
 
Typologie verstandskies 
 
1 Johannes 5 
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat 
wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus 
Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 
 
Spreuken 9 
10 De vreze (=ontzag) des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen 
(=gelovigen) is verstand. 
 
Het Ware Verstand is de Heere Jezus Christus. Wij hebben verstand gekregen zodat wij de 
Heere, en Zijn Woord, kunnen leren kennen en begrijpen. Als kind worden wij door God 
gelovig gerekend, samen met de ouders. Een kind draagt immers nog geen verantwoording. 
Maar na de puberteit ga je, als jongvolwassene, eigen keuzes maken. Sommige mensen 
kiezen voor God en Zijn Woord, en vele mensen wijzen Hem af. Vandaar dat typologisch niet 
iedereen een verstandskies krijgt.  
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Spreuken 8 
14 Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte. 
 
De Wortel Davids 

 
 
De tand en kies hebben een Kroon en een Wortel. De Heere Jezus Christus is Koning der 
Koningen, en Hij is de Wortel Davids. En Wie heeft alle Heerschappij over Hemel en aarde? 
Tanden en kiezen zijn een beeld van Christus. De tandhals zit tussen wortel en kroon. De 
tandhals staat voor de Middelaarsfunctie. Hij verbindt de aarde met de Hemel. Onder en 
boven. Het vermalen van het voedsel, is Heerschappij uitoefenen. Dat is wat de Heere doet. 
Het glazuur is het hardste deel van het lichaam. Het blijvende gebit bestaat uit 32 tanden en 
kiezen. Het gebit heeft met heerschappij te maken.  
 
1 Koningen 20 
1 En Benhadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijn macht; en twee en dertig koningen 
waren met hem, en paarden en wagenen; en hij toog op, en belegerde Samaria en krijgde 
tegen haar. 
 
2 Koningen 8 
16 In het vijfde jaar nu van Joram, den zoon van Achab, den koning van Israël, toen Josafat 
koning was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Josafat, den koning van Juda, te regeren. 
17 Hij was twee en dertig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaren te 
Jeruzalem.          
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Wanneer volwassen? 
 

Petrus deed uitspraken over melk tot pas wedergeboren kinderkens in Christus. Maar Paulus 
zegt tegen de Hebreeën en de inwoners van Korinthe; ‘ik zou nu graag tot jullie spreken als 
volwassenen, maar hoelang gaat het nog duren voordat jullie volwassen zijn? Waarom willen 
jullie, net als baby’s, alleen maar melk drinken?’ Paulus wil namelijk over op vaste spijs. 
Maar de Hebreeën en Korinthiërs willen helemaal niet van vloeibaar naar vast voedsel. Zij 
willen baby, oftewel leerling blijven in plaats van volwassen en leraar. Zij willen kind blijven 
in plaats van opgroeien tot zoon en delen in de erfenis. Zij willen hun melkgebit houden in 
plaats van het blijvende gebit. Zij willen niet wisselen.  
 
1 Korinthe 3 
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot 
jonge kinderen in Christus. 
2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs (voor vaste spijs heb je tanden en kiezen 
nodig); want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet. 
3 Want gij zijt nog vleselijk; (zij willen niet de nieuwe mens in Christus aandoen) 
 
Hebreeën 5 
10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek.  
11 Van Denwelken wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij 
traag om te horen geworden zijt.  
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat 
men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die 
melk van node hebben, en niet vaste spijze.  
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind.  
14 Maar der volmaakten (volwassenen) is de vaste spijze (dan moet je kauwen), die door de 
gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads  
 
Melkgebit 
 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat we zélf het Woord van God, de Bijbel, pakken om te lezen 
en te onderzoeken. Anders blijf je je hele leven een kind in geloof. Je kunt je niet alleen maar 
laten voeden met melk. Ja natuurlijk, jezelf laten voeden is veel makkelijker dan zélf eten. 
Toch is het de bedoeling dat wij ons gebit laten werken. Het is de bedoeling dat wanneer we 
tot geloof zijn gekomen, we ook zouden groeien en volwassen worden in het geloof. 
Volwassenen drinken niet alleen maar melk. Vast voedsel is nodig om op te groeien. Vast 
voedsel moet je zélf pakken en kauwen.  
 
Kauwen 
 
Als kind hebben wij eerst een melkgebit voordat het blijvende gebit er is. Met het gebit 
kauwen wij. Kauwen staat typologisch voor ‘overdenken’. Kauwen zorgt ervoor dat er 
éénwording plaatsvindt van voedsel. In dit geval Geestelijk Voedsel. Het is zoals het Woord 
van God te geloven, te aanvaarden, tot je te nemen, en je eigen te maken. Dit Woord te 
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kauwen en te herkauwen. Zodat je door dit Woord, één wordt in denken. Eén wordt met dit 
Woord. Zodat het denken vernieuwd kan worden. 
 
Op melk hoef je niet te kauwen 
 
Op melk hoef je niet te kauwen. Met andere woorden; laat je niet voeden door voorgangers 
of Bijbelleraren zonder na te kijken of het klopt wat zeg zeggen. Vertrouw niet op een ander 
omdat dat nu eenmaal makkelijker is. Ga zélf je Voedsel pakken en kauwen. Daartoe hebben 
we onze tanden en kiezen gekregen. Om onze nieuwe mens de heerschappij te geven over 
onze oude mens. Onderzoek en lees alles zélf. Ik heb mezelf veel te lang laten voeden door 
de voorgangers. Omdat dat zoveel gemakkelijker was. Kauwen kost meer energie. Ik hoefde 
niet zélf te onderzoeken of na te denken, dat liet ik anderen voor mij doen. Heel dom. 

 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk 
tot dwaling te brengen;  
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (opgroeien, 
volwassen worden) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;  
 
 

                                                                   Amen. 
 


