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De Bijbel en het menselijk lichaam; het hoofd 
 
Lukas 12 
7 Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven. 
 
God zal de gelovige niet vergeten. Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld. De strekking 
hiervan is, dat de Schepper weet heeft van Zijn schepsel, Hij heeft weet van ons lichaam. In 
deze studie gaan we het hebben over wat de Bijbel zegt over hoofd en haren. 
 
Christus is het Hoofd 
 
1 Korinthe 11 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man 
het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
 

Rosh             =       var   =   Hoofd, Begin, Top 

Rishoon       =    NwCar   =   Eerste 

Reshied       =   tyvar  =   Begin, Eersteling, Voornaamste 

 
Het hoofd staat voor dat wat vooraan is, wat hoog is, wat voornaam is. In de Bijbel is God 
het Hoofd boven alle dingen. God heeft alle macht en oordeel gegeven aan Christus. In 
Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Hij is het Hoofd boven alle overheid en macht. Hij is 
het Hoofd van de Gemeente. 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
God heeft Zich omringd met Zijn Schepping 
 
God woont in de Hemel. Christus is gezet aan de Rechterhand van de Vader in de Hemel. Het 
Hoofd is dus Boven. Letterlijk en figuurlijk, want het hoofd staat boven ons lichaam. Het is 
een Bijbelse gedachte dat God Boven alles staat, Hij heeft de Schepping gemaakt vanuit de 
Hemel. Hij heeft Zich omringt met de Hemelen en de aarde. Als een kleed. Hij is het Centrum 
van Zijn Schepping (zie ook de studie ‘Wat is de Hemel’) Van origine werd deze wereld 
gemaakt en bestuurd van Boven af. Het Hoofd bestuurt het lichaam. 
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Jesaja 40 
21 Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! 
Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? 
22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als 
sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een 
tent, om te bewonen; 
 
Eerstgeborene 
 
Kolossensen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Psalm 89 
27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn Vader! Mijn God, en de Rotssteen Mijns heils! 
28 Ook zal Ik Hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. 
(= de hoogste positie, de hoogste rechten) 
29 Ik zal Hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal Hem vast 
blijven. 
 
In het Hebreeuwse woord voor hoofd, zit het woord ‘eerstgeborene’ opgesloten. Dat is niet 
toevallig, want net zoals het begrip Hoofd, wil ook het begrip Eerstgeborene zeggen dat Hij 
de Hoogste Positie heeft. Het is de meest Geliefde Zoon. De Voornaamste.  Als Zoon des 
mensen, en Eerstgeborene is de Heere Jezus de Go-el en Losser. Hij is de Erfgenaam van de 
Troon van Adam. Hij is Koning over de hele mensheid in Adam. Maar die mensheid stierf in 
de kruisdood van de Heere Jezus. In Zijn Opstanding is Christus opnieuw de Eerstgeborene 
en Erfgenaam van de nieuwe mensheid in Hem, als de Laatste Adam. Hij de Volmaakte 
Mens, Die naar Gods Beeld en Gelijkenis is. 
 
Een Gemeente van eerstgeborenen 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed.(=Bloed van de Hogepriester) 
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Hebreeën 12 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
       
In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen. De Heere Jezus Christus is 
Eerstgeborene en Hogepriester en Koning. Aangezien wij zijn Lichaam zijn, en delen in elke 
geestelijke zegening in Christus in de Hemel, zijn ook wij eerstgeborenen en koningen en 
priesters. De Gemeente is, tesamen met Christus, de Eerstgeborene van de nieuwe 
Schepping. Volgens het Oude Testament krijgt de eerstgeborene een dubbel deel van de 
erfenis, en de eerstgeborene erft automatisch de titel van koning en priester. In dienst van 
de Levende God. 
 
Hoogste positie 
 
Numeri 14 
2 En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aäron; en de gehele 
vergadering zeide tot hen: Och, of wij in Egypteland gestorven waren! of, och, of wij in deze 
woestijn gestorven waren! 
3 En waarom brengt ons de HEERE naar dat land, dat wij door het zwaard vallen, en onze 
vrouwen, en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder 
te keren? 
4 En zij zeiden de een tot den ander: Laat ons een hoofd opwerpen, en wederkeren naar 
Egypte! 
 
Hosea 1 
11 En de kinderen zonen van Juda (twee-stammen), en de kinderen zonen Israëls (tien-
stammen) zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd (= De Heere God, danwel 
David hun Koning) stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn.  
 
Het begrip hoofd komt heel veel voor in de Bijbel. Het heeft dus altijd de betekenis van 
hoogste, voornaamste, eerste. Het Bijbelse begrip hoofd heeft altijd te maken met de 
hoogste positie. Het woord hoofd vind je op veel niveaus in de Schriften. Zo zal het 
Koninkrijk van God zijn op de top van de bergen. Bóven alle bergen, oftewel koninkrijken. 
 
Psalm 118 
22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. 
(= Christus is de Top van de Pyramide. De uiterste Hoeksteen; de hoogste positie) 
 
Negatief   
 
Het woord hoofd komt in de Bijbel ook negatief voor. Denk aan de kop van de slang die 
vermorzeld zal worden. Of de toren van Babel, de hoogste toren. Ze wilden in hun 
hoogmoed de toren bouwen tot in de Hemel. De Heere verhinderde dit, omdat Hij de 
Hoogste is. David raakte Goliath niet voor niets eerst in zijn hoofd, en daarna heeft David zijn 
hoofd afgehouwen Dat is een zichtbare daad van het ontnemen van zijn macht, van zijn hoge  
positie. Het hoofd staat voor besturen, beheren, oftewel heerschappij.  
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Beeldspraak 
 
Soms wordt er ook nog iets op het hoofd geplaatst, om extra te benadrukken dat het de 
hoogste positie is. De hogepriester droeg bijvoorbeeld een speciale hoed. De koning droeg 
een kroon. In de geestelijke strijd draagt men de helm der zaligheid. Als iemand gezalfd werd 
tot koning, werd er olie op het hoofd gedaan. Allemaal beeldspraak in de Bijbel. Het heeft 
allemaal te maken met die hoge positie.  
 
Verantwoordelijkheid 
 
Bij de uittocht uit Egypte werd de zevende maand, de eerste maand. Het werd het ‘hoofd 
der maanden’. Ook staat het begrip hoofd, voor het dragen van verantwoordelijkheid. Maar 
dat is eigenlijk inherent aan de positie. Als je het hoofd bent, draag je nou eenmaal de 
verantwoordelijkheid.  
 
Exodus 12 
2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van 
de maanden des jaars zijn. 
 
Rangorde 
 
Het begrip hoofd is dus duidelijk. Het staat voor dat wat bovenaan is. In de Bijbel is ook een 
rangordening te vinden met betrekking tot het begrip hoofd. God, Christus, de man en dan 
de vrouw. De één is het hoofd van de ander. De vrouw is de heerlijkheid van de man. De 
man is de heerlijkheid van Christus, en Christus is de Heerlijkheid van God. Dit is Bijbelse 
hiërarchie. En hier hoeven feministen niet van te gaan steigeren. Er staat immers ook in de 
Bijbel dat de man de vrouw zou liefhebben als zichzelf. Dus wat is dan het punt? 
 
1 Korinthe 11 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het 
hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen 
hoofd; 
5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar 
eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. 
6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is 
voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. 
7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; 
maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. 
 
Efeze 5 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.(Het is een weerspiegeling van een 
Bijbelse Waarheid, want op het hoogste niveau gaat het hier over Christus en de Gemeente) 
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Zenuwstelsel 
 
Alle lichaamsfuncties vinden alleen plaats onder invloed van het zenuwstelsel. Het 
zenuwstelsel wordt centraal, in de hersenen, en via het ruggemerg gereguleerd. Wat doet 
het zenuwstelsel? Het zorgt voor harmonische samenwerking van de spieren. Het regelt de 
stofwisseling. Het brengt de mens, via zintuigen, in contact met de buitenwereld. Het vormt 
geheugen en herinnering. Het beïnvloedt het denken en het verstand. Het is de zetel van de 
wil. Alles wat het lichaam doet, wordt van bovenuit bestuurd. Als je een lijn trekt vanuit de 

hersenen naar het ruggemerg, krijg je de Hebreeuwse letter r ‘Resh’, wat hoofd betekent! 

Zo wonderlijk hoe het Hebreeuws samenvalt met de Schepping en met Zijn Woord. Zo wordt 
op drie niveaus hetzelfde uitgedrukt.  
 
Getalswaarden 
 
Wij hebben in totaal twaalf paar hersenzenuwen. Dat zijn er dus vierentwintig in totaal. En 
waarvoor staat het getal 24? Juist, voor de Gemeente. (zie ook de studie ‘de Bijbel en het 
menselijk lichaam’) De Gemeente heeft een hoofdfunctie ten opzichte van Israël en de 
wereld. We hebben éénendertig paar ruggemergzenuwen. Dat zijn er in totaal tweeënzestig. 
De optelsom van 24 en 62 = 86. Dat is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord ‘Elohim’, 
wat ‘God’ betekent. God is het Hoofd van alle dingen.  
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Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
 
Levensboom 
 

 
 
 
Aan de oppervlakte van de kleine hersenen zijn veel kleine plooien te zien. Deze worden 
‘folia’ genoemd. Dat is Latijn voor boombladeren. Deze ‘folia’ maken het mogelijk dat de 
kleine hersenen heel dicht van structuur zijn. Al die boombladeren worden samen vaak de 
"levensboom" genoemd. De kleine hersenen zijn betrokken bij de voortbeweging en het 
bewaren van het evenwicht. De functie van het ‘cerebellum’ is indirect. Het houdt in de 
gaten of het doel van bepaalde bewegingen bereikt wordt, en zorgt eventueel voor 
aanpassing van bewegingen. Ze zijn ook betrokken bij impliciet leren, vormen van leren die 
buiten het bewustzijn omgaan, maar die wel merkbaar zijn in gedrag.  
 
Eten van de Boom des levens 
 
Genesis 2 
9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het 
gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden  van den hof, en 
de boom der kennis des goeds en des kwaads. 
 
Openbaring 22 
1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, 
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 
2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was 
de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne 
vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. 
 
De Heere Jezus Christus, de Boom des Levens, werd in eerste instantie omgehakt en van al 
Zijn aardse wortels afgesneden. De positie van Mens en Eerstgeborene van de hele 
mensheid kostte Hem Zijn Leven, maar in Zijn Opstanding werd Hij opnieuw geplant aan e 
waterbeken. Leven onder het Nieuwe Verbond is leven uit de Genade, is deelhebben aan 
Zijn Opstandingsleven, is gemeenschap hebben met de Heere Jezus Christus, is eten van de 
Boom des Levens.  
 

Psalm 1 
3 Want Hij zal zijn als een Boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en 
welks blad niet afvalt; en al wat Hij doet, zal wel gelukken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
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Christus zorgt voor de groei van Zijn Lichaam 
 
Efeze 4 
15 Maar de waarheid betrachtende (in acht nemen) in liefde (in innige gemeenschap levend 
met, dienstbaar zijn aan) , alleszins zouden opwassen (volwassen worden, groeien) in Hem, 
Die het Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken (=uit Christus) het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen 
vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging (door gewrichtsbanden wordt het 
lichaam bij elkaar gehouden), naar de werking van een iegelijk deel (lid; het lichaam bestaat 
uit leden)in zijn maat, den wasdom (volle uitgroei, volledige ontwikkeling)   des lichaams 
bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 
Het hoofd reageert op wat het lichaam van buitenaf ontvangt aan prikkels. Dat is een Bijbels 
beginsel. Deze zichtbare dingen die zich in het menselijk lichaam afspelen, zijn een 
afbeelding van datgene wat in de geestelijke wereld hoort af te spelen in het Lichaam van 
Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Hij verzorgt de wasdom, de groei, van het Lichaam.  
 
Opbouw van het Lichaam 
 

We zouden dus opwassen in Christus, Die het Hoofd is. De groei van het Lichaam is uit 
Christus. Zowel de groei, als de gezondheid van dat Lichaam. Ook het reinigen van het 
Lichaam, doet de Heere Zelf. Het Lichaam groeit door Geestelijk Voedsel, het Woord. Het 
Lichaam ontvangt de Lichamelijke en geestelijke groei uit het Hoofd Christus. Door Hém 
wordt het Lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Ieder lid doet dienst naar de mate 
waarin elk van ons een gave door Hem gegeven is. En gave staat voor een 
verantwoordelijkheid. Als wij de Waarheid in gemeenschap in acht nemen, zal dit zijn tot 
opbouw en groei van Zijn Lichaam, de Gemeente. Het Hoofd geeft de instructies op welke 
manier het Lichaam zou groeien.  
 
De volheid van het Lichaam 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen (de bouwstenen van het menselijk lichaam zijn 
de cellen. Het begint allemaal met één cel!), gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
De leden zouden de instructies opvolgen. In gemeenschap met het Hoofd en met elkaar. Het 
Lichaam wordt door Hém samengevoegd en vastgemaakt, omdat het anders als los zand aan 
elkaar zou hangen. Het is dus zaak om volwassen in geloof te worden om dienstbaar te 
kunnen zijn aan de Heere bij de bouw van Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij zouden ons aan 
de Heere aanbieden om als levende stenen gebruikt te worden bij de bouw van Zijn 
geestelijke Tempel. Daartoe zijn wij geroepen; om dienstbaar te zijn aan de Heere en de 
Gemeente.  
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Opname van de Gemeente 
 
De Heere bepaalt wanneer het Lichaam volgroeid is. Hij bepaalt wanneer het Lichaam Die 
ene Volkomen Man zal zijn. De Heere bepaalt de volheid der heidenen, de Gemeente. Dan is 
het tijd voor de opname van de Gemeente. Hij bepaalt wanneer Zijn Lichaam compleet is. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot Eén Volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingegaan zijn. 
 
Besturing vanuit de hersenen 
 
De grote hersenen worden in tweeën verdeeld. Zij zijn verbonden door de hersenbalk. In het 
midden zit het verlengde merg wat overgaat in het ruggemerg. De hersenen zijn omgeven 
door een hele harde schedel. De grote hersenen worden omringt door drie vliezen. Er zijn 
ook drie soorten zenuwen. Veel zaken in het lichaam bestaan uit ‘drie’. In de hersenen zijn 
verschillende groepen. Bijvoorbeeld het gezichtsgebied, het evenwichtsgebied, het 
gehoorsgebied, het gevoelsgebied, het bewegingsgebied, het spraakgebied. Al die functies 
die in ons lichaam plaatsvinden, gebeuren vanuit de hersenen. Alle activiteiten zijn daar 
ondergebracht.  
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Meesterbrein 
 
Het Meesterbrein is de Heere Jezus Christus. Eerst denken en daarna doen. Wij zouden alles 
in navolging van Hem doen. Zenuwen beïnvloeden het denken en het verstand. Dat is in 
geestelijke zin ook zo. Het verstand, wat in het hoofd zit, en waarmee wij denken, is de 
besturing. De mens zou verstandig moeten worden. Van nature is de mens niet verstandig. 
Ook Salomo vroeg de Heere om wijsheid en verstand. De Bijbel zegt dat ‘de vreze des 
Heeren het begin is van de Wijsheid’. En vreze betekent ‘ontzag hebben voor’. 
 
1 Korinthe 14 
20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en 
wordt in het verstand volwassen. 
 
Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 
 
1 Johannes 5 
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
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. 
 
Eerst denken, dan doen 
 

Hetgeen wat wij leren van God uit het Woord, verandert ons hart en ons verstand. Hart en 
verstand zijn vaak synoniem in de Bijbel, het gaat om het binnenste. Wat vastgelegd is in het 
hart, en verstand, is bepalend voor wat je doet. De uitdrukking is niet voor niets ‘eerst 
denken, dan doen’. Dat is de normale volgorde. Impulsief handelen gaat vaker verkeerd dan 
goed. Je denken bestuurt je daden. Dus als onze gedachten vernieuwd worden, heeft dat 
gevolg voor wat wij doen. Het hoofd bestuurt het lichaam.  
 
De wil van het vlees is erg sterk 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste (de 
duivel) van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der 
ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten (de wil van het vlees en de gedachten); en wij 
waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 
 
Het denken, de gedachten, van de mens wordt vernieuwd door gemeenschap met de Heere 
en Zijn Woord. De zenuwen die in de hersenen komen, vormen de wil. Het zenuwstelsel is de 
zetel van de wil. Van nature laten wij ons leiden door de wil van het vlees, oftewel de wil van 
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de oude mens. Deze oude mens staat lijnrecht tegenover de Geest. De oude mens is vaak 
heel sterk. Alleen de nieuwe mens in Christus, de Geest, kan het vlees weerstaan. Doordat 
wij nieuwe informatie hebben in ons denken, laten wij ons besturen door de Geest van God. 
Zoveel mogelijk welteverstaan… 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
 
Op Hem gericht 
 
Als je gericht bent op het Hoofd, wordt je denken veranderd. (zie ook de studie ‘verandering 
van denken’) De Bijbel leert ons dat wij niet zouden vertrouwen op ons eigen natuurlijke 
verstand. De Heere wil ons Geestelijke Wijsheid geven. In Spreuken wordt de Heere zelfs het 
Verstand genoemd. Ons verstand wordt gevormd door de informatie die wij tot ons nemen. 
Ons denken wordt veranderd wanneer wij in gemeenschap blijven met God en Zijn Woord. 
Wij hebben verstand gekregen zodat wij de Heere, en Zijn Woord, kunnen leren kennen en 
begrijpen. 
 
Spreuken 8 
14 Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte. 
 
Zijn Woord in ons hart ontvangen 
 
Het enige dat wij zouden doen, is Zijn Woord in onze harten ontvangen. Dan kunnen wij 
worden veranderd in ons denken, en worden wij het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig 
gemaakt. Dát is wat de Geest door en in ons doet door de Werking van het Woord van God. 
Hij wil Zijn Woord in onze harten bevestigen en planten. En wij zouden ons overgeven aan 
dat Werk. 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift (de hele Bijbel) is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

 
Verandering van denken 
 
Onze oude, natuurlijke mens is zondig. Uit zondige gedachten, komen zondige daden voort. 
Hoe kan ons denken veranderen? Hoe kan ons denken worden vernieuwd? Nou, wij zouden 
leren denken vanuit de nieuwe, goddelijke natuur in Christus. In Christus nemen wij deel aan 
die Goddelijke natuur. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Wij zouden leren denken naar de 
principes van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zouden leren denken naar de Geest, in 
plaats van naar het vlees. Leren denken naar het principe van vergeving. Leren denken naar 
de principes van het Woord van God. Het kán niet anders, dat deze verandering van denken, 
gevolgen zal hebben voor onze daden. 
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2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig (de nieuwe mens in Christus) zoudt worden, nadat gij 
ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.  
 
Hoe dan? 
 
Als wij het Woord van God geloven, en uit dat Woord willen leven, zouden wij als eerste 
Bijbelstudie kunnen gaan doen. Daardoor kan er, op grond van geloof in Zijn Woord, 
verandering van denken plaats gaan vinden. Als het Woord van God rijkelijk in ons woont, 
vindt verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel plaats. Dan kunnen wij ons 
overgeven aan het Woord en de Geest en het Werk van Christus in ons. Dan kunnen wij de 
oude mens afleggen en de nieuwe mens in Christus aandoen. En dat zal tot gevolg hebben 
dat er verandering komt in ons dagelijks leven en in omgang met onze naasten. Onze 
naasten zijn de medeleden van het Lichaam van Christus. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,(gemoed= het denken, de 
geest oftewel het innerlijk) 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Onze gedachten zouden die van de Heere zijn 
 
Alleen het Woord van God kan verandering van denken teweegbrengen. Zijn Woord kan 
ervoor zorgen dat ons denken zodanig gericht wordt, dat onze gedachten die van de Heere 
zijn. En andersom. Uit Woorden van God, komen goede Werken voort. Onder invloed van dit 
vernieuwde denken, zouden wij onze tijdelijke lichamen beschikbaar stellen aan de Heere. 
Het nieuwe denken kan niet worden verkregen of gestimuleerd door, uit de oude Schepping 
voortkomende technieken, cursussen, filosofieën of mindfulness trainingen.   
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld (aion) niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing 
uws gemoeds (gemoed= het denken, de geest oftewel het innerlijk), opdat gij moogt 
beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
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Samenwerking 
 
1 Korinthe 12 
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 
15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij 
daarom niet van het lichaam? 
16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het 
daarom niet van het lichaam? 
17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam 
gehoor, waar zou de reuk zijn? 
18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild 
heeft. 
19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? 
20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam. 
21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot 
de voeten: Ik heb u niet van node. 
22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 
23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij 
overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. 
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo 
samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 
zo verblijden zich al de leden mede. 
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 
 
Het willen en het werken  
 
De Gemeente wordt hierboven voorgesteld als een lichaam met vele leden. De hand kan niet 
tegen de voet zeggen: ‘Ik heb jou niet nodig’. Je hebt elkaar nodig, je bent elkaars leden. 
Maar het Hoofd bestuurt het lichaam. Het Hoofd activeert het Lichaam. Als je jeuk hebt op je 
rug, dan ga je met je hand naar je rug om even te krabben. Je hebt elkaar nodig. Zo is het 
ook in geestelijke zin. Het ene lid kan aanvullend werken op het andere. Maar alles wat wij 
doen, zou ten opbouw zijn van Zijn Lichaam. De Gemeente. Het doel is dat het hele Lichaam 
functioneert naar de Wil van de Heere Jezus Christus, het Hoofd.  
 
Filippensen 2 
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 
tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met 
vreze en beven: 
13 Want het is God (de Heilige Geest Die in ons woont), Die in u werkt beide het willen en 
het werken (wij zouden niet zélf werken, maar de Geest Zijn Werk laten doen), naar Zijn 
welbehagen.(dit wordt tot gelovigen gezegd) 
 



13 

 

De schedel 
 

                                   
 
Om de hersenen en zenuwen heen, zit een groot schild, de schedel. De schedel beschermt 
de hersenen. Van achteren is de schedel rond. In de Bijbel komen ook woorden voor die met 
schedel vertaald worden. De bekendste is de plaats waar de Heere Jezus gekruisigd werd. 

Namelijk Golgotha. Golgotha is afgeleid van het Hebreeuwse ‘Golgoleth’= tlglg 

 
Johannes 19 
17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in 
het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 
 
Richteren 9 
53 Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd; en zij 

verpletterde zijn hersenpan. (= ‘Golgoleth’= tlglg) 

 
Golgotha 
 
In het Hebreeuwse woord voor schedel, oftewel hersenpan, zit het woord kruis en het 
woord wedergeboorte besloten. Weer een geweldig voorbeeld dat Hebreeuws de taal van 
God is.  
 

Golgotha, is in het Hebreeuws: tlglg  =  Golgoleth = Schedel; Hersenpan 

                                                                        =  Daar moesten alle hoofden rollen; Want er    
                                                                            werd afgerekend met al het Werelds denken 

                                                                      Lg  =   Vormwording, Gestalte, wiel, raderen, rollen,  

                                                                            wentelen, golf 

                                                       Lg  =   Gal  =1e keer vorm worden; uitbeelding van de  

                                                                            eerste natuurlijke geboorte 

                                                               hlg  = Galah = Ballingschap 

                                                                  Lglg =  Gilgal   =  2 x  rollen; 2 x vormwording  

                                                                        =  Uitbeelding van wedergeboorte; Besnijdenis  
                                                                        =  Opnieuw geboren worden   

                      t            =  Kruis  =  einde van al het oude 

                                                                            2x vormwording kan niet buiten het kruis om. 
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Gilgal 
 

De naam Gilgal, uitbeelding van wedergeboorte, komt zo’n veertig keer voor in de Bijbel. Het 
is de eerste legerplaats in het Beloofde land. Daar werden de mannen besneden. De 
besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. Gilgal betekent wenteling. De steen voor 
het graf werd gewenteld, gerold. Bij Gilgal werd het Volk Israël dus besneden en men trok 
daar onder leiding van Jozua (=Jezus) door het water van de Jordaan het Beloofde Land in. 
De eerste geboorte van het Volk Israel was uit Egypte, door de Zee. De tweede geboorte  
van het Volk Israel was bij Gilgal, door het water van de Jordaan. Het keerpunt en de 
ommekeer voor Gods Volk, ligt feitelijk bij Gilgal. 
 
Fontanel 
 
De schedel van een pasgeboren baby is nog niet goed gesloten. Op het hoofd van een baby 
zitten twee fontanellen: een zacht plekje midden bovenop, en een kleiner plekje op het 
achterhoofd. Een fontanel is een opening tussen twee schedelplaten. Deze schedelplaten 
groeien in de loop van een paar maanden naar elkaar toe. Door de fontanellen kan de 
schedel van de baby zich tijdens de geboorte aanpassen aan de vorm van het 
geboortekanaal. Verder geven de fontanellen de hersenen van de baby ruimte om te 
groeien. Typologisch is er voor kinderen nog ruimte, en staan zij open voor Hemelse en 
geestelijke dingen. Op volwassen leeftijd heeft de mens een harde kop, en verhard hart, 
voor de dingen van Boven. 
 
Voorhoofd 
 
Het belangrijkste beengedeelte van het hoofd is het voorhoofdsbeen. Het is het sterkste 
deel. Het beschermt dat deel van de hersenen waar de gedachten plaatsvinden. In de Bijbel 
staat het voorhoofd dan ook voor het denken, oftewel de gedachten van de mens. Het 
voorhoofd staat typologisch voor de gedachten, het hart, het binnenste van de mens.  
 
Een teken aan het voorhoofd 
 
In Ezechiël staat bijvoorbeeld dat gelovigen een teken aan het voorhoofd krijgen. Als uiting 
dat zij trouw zijn aan God. Dat hun gedachten, de Gedachten van God zijn. In Openbaring 
vind je dat in positieve en negatieve zin. De 144.000 getuigen krijgen straks een zegel op hun 
voorhoofden. Maar er komt ook een teken aan het voorhoofd als je het beest, oftewel de 
satan aanbidt. Dat betekent dat de gedachten en bedoelingen net zo zijn als die van de 
satan. Trouw aan het beest. 
 
Ezechiël 9 
4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van 
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al 
die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. 
5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en 
slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! 
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6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; 
maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij 
begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren. 
 
Openbaring 14 
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest 
aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den 
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen 
en voor het Lam. 
 
Kracht en macht 
 
She-ir betekent ‘haar’. She-ir zit in het woord sha-ar, dat machthebber betekent. Haar is in 
de Bijbel een type van kracht en macht. Denk aan Simson, hij is een type van de Heere Jezus 
Christus. Zijn haar was een beeld van zijn macht en kracht. Zijn heerschappij zat ‘m in zijn 
haar. Toen zijn haar werd afgeknipt, ontnam men hem zijn kracht. Door het knippen van het 
haar, was de vorst zijn macht kwijt. Een beeld van Christus in Zijn eerste Komst. 
 
Richteren 16 
17 Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn 
hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af; indien ik 
geschoren wierd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou zwak worden, en wezen als alle 
de mensen. 
 
Psalm 68 
22 Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in 
zijn schulden wandelt. 
 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders 
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders, deed Hij Zijn Mond niet open. Dit is een beeld van 
de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn 
Kracht, Macht en Heerschappij ontdaan. Maar na Zijn Opstanding spreekt Zijn Haar weer 
over Macht, Kracht en Koningschap. Het Hebreeuwse woord ‘she-ir’, wordt vertaald met 
‘haar’, maar ook met ‘wol’. Het knippen van het haar van Simson, is hetzelfde als het scheren 
van het schaap in Jesaja.  
 
Witte wol 
 
Daniël 7 
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit 
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was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 
deszelfs raderen een brandend vuur. 
 
Openbaring 1 
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een 
vlam vuurs; 
 

Wit haar spreekt over reinheid, volmaaktheid en rechtvaardigheid. Hoofdhaar is de 
uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, zijn oordelen; de kracht van het 
denken. Dus haar als witte wol, is de uitdrukking van iemand die rechtvaardig oordeelt. Dat 
is God Zelf!! In de Bijbel komen wollen kleding, en zuivere of witte wol regelmatig voor. We 
weten nu dat het een verwijzing is naar Christus! Witte Wol is het tegenovergestelde van 
karmozijn (onuitwisbaar rood). Rood = Adam = de zondenatuur van de natuurlijke mens  
 
Jesaja 1 
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken 
(=bloedrood, helderrode stof), zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als 
karmozijn, (hoogrode kleur, verwijst naar Adam) zij zullen worden als witte wol.  
 
Haar op het menselijk lichaam 
 
Haar spreekt in de Bijbel dus over kracht, en macht. Op het menselijk lichaam staat ook haar.    
Het meeste haar staat, meestal, op het hoofd  =  de kracht van het denken. Haar om de mond  =  
de kracht van het spreken, de macht van het woord. Denk aan de baard van Aäron, de 
Hogepriester. Haar op armen en benen  =  de kracht van handelen en wandelen. Schaamhaar  =  
spreekt over de potentie, en over het vruchtbaar zijn. Heeft te maken met groter en meerder 
worden. Oudere mannen worden kaal. Typologisch neemt dan het ‘haantjesgedrag’ af, en is het 
hoofd meer op Boven gericht. De macht en kracht van de natuurlijke mens is dan afgenomen. 
 
Kippenvel 
 
Ezechiël 32 
10 En Ik zal maken, dat zich vele volken over u ontzetten, en hun koningen zullen de haren 
over u te berge staan, als Ik Mijn zwaard zal zwaaien voor hun aangezichten; en zij zullen elk 
ogenblik sidderen, een ieder voor zijn ziel, ten dage uws vals. 
 
De Here heeft ons zo gemaakt dat er aan het haar ook een soort haarspiertje vastzit. Als dat 
spiertje zich samentrekt, gaat dat haar overeind staan. Kippenvel dus. In de Bijbel wordt dit 
dus ook genoemd. Kippenvel is het gevolg van schrik, angst, oftewel siddering. 
 
Niet één haar zal verloren gaan 
 
Mattheüs 5 
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken; 
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Lukas 21 
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. 
18 Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. 
 
Typologisch hebben we zoveel haar op ons hoofd staan, omdat we zoveel gedachten 
hebben. En niet één haar zal verloren gaan. Geen enkele gedachte van de nieuwe mens, 
geen enkele gedachte vanuit geloof, met betrekking tot onze Priesterlijke dienst, zal verloren 
gaan. En zal straks door de Heere dan ook beloond worden. Witte haren spreken van 
reinheid en volmaaktheid. Zwart haar staat, in Mattheüs vijf, voor de gedachten van de 
natuurlijke, oude mens. 
 
Psalm 139 
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 
 
 
                                                               Amen. 

 
Efeze 5 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en 
onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
 


