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De Bijbel en het menselijk lichaam; 
De Bijbel en de hals, schouder, en rug 
 
De hals 
 
De hals is de verbinding tussen hoofd en lichaam. Het Hebreeuwse woord voor hals, is 
afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor ‘uitgaan’. In de zin dat iets uitgaat van het één 
naar het ander. De hals is de uitgang van het hoofd naar het lichaam, maar ook een uitgang 
van het lichaam naar het hoofd toe. Waar komt de hals voor in de Bijbel? 
 
Liefde 
 
Genesis 46 
29 Toen spande Jozef zijn wagen aan, en toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Gosen; en 
als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals, en weende lang aan zijn hals. 
 
Lukas 15 
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, 
en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste 
hem. 
 
‘Hals’ komt in de Bijbel voor in combinatie met het woord ‘omhelzen’, en is dan een 
uitdrukking van de liefde. Jozef en Jacob omhelsden elkaar nadat ze elkaar jarenlang niet 
hadden gezien. Ook bij de vader en de verloren zoon staat dat zij elkaar omhelsden, toen zij 
elkaar weer vonden. ‘Ze vielen elkaar om de hals’. Dat is een uiting van liefde. De hals staat 
dus voor het begrip liefde. De liefde verbindt het hoofd en lichaam. 
 
De Liefde van God verbindt het Hoofd en Zijn Lichaam 
 
De Heere Jezus Christus is het Hoofd, en Zijn Lichaam is de Gemeente. Wat hebben wij 
gemeenschappelijk? De Liefde van God!! Christus is de Liefde Gods. De Heere Jezus Christus 
is het Beeld en Afschijnsel van God. De verbinding die er is tussen het Hoofd en Lichaam, is 
de Liefde van God Die in onze harten is uitgestort. Christus en de Gemeente zijn verbonden 
door de Liefde van God. God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
heeft gezonden in de wereld. Dat Christus voor ons, zondaars, gestorven is, bevestigt Zijn 
Liefde voor ons. Ook het Woord van God is een verbinding tussen Hoofd en Lichaam. 
 
1 Johannes 4 
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en 
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 
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Romeinen 5 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
 
Onderwerping 
 
Jozua 10 
24 En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de 
mannen van Israël, en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks, die met hem getogen waren: 
Treedt toe, zet uw voeten op de halzen dezer koningen. En zij traden toe, en zetten hun 
voeten op hun halzen. 
25 Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt goeden moed; 
want alzo zal de HEERE aan al uw vijanden doen, tegen dewelke gijlieden strijdt. 
 
Op de tweede plaats komt de hals in de Bijbel voor bij het begrip ‘onderwerping’. 
Bijvoorbeeld bij Jozua. Hij had de overwinning op verschillende volkeren. Er staat dan 
geschreven; ‘zet uw voeten op de halzen van de koningen’. Onderwerping dus. En als 
banden van de hals losgemaakt worden, is er bevrijding uit gevangenschap.  
 
Jesaja 52 
2 Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem! maak u los van de banden van 
uw hals, gij gevangene dochter van Sion! 
 
Een juk op de hals 
 

   
 
De hals wordt ook genoemd in verband met het begrip ‘juk’. Een juk op de hals leggen. Het 
juk rust zwaar op de hals, en op de schouders. De slavernij in Egypte wordt in de Bijbel ‘een 
ijzeren juk’ genoemd. Men gaat gebogen onder het juk. Maar de Heere zou dat juk 
verbreken.  
 
Jeremia 27 
2 Alzo zeide de HEERE tot mij: Maak u banden en jukken, en doe die aan uw hals. 
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Leviticus 26 
13 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, opdat gij 
hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de disselbomen van uw juk verbroken, en heb u doen 
rechtop staan. 
 
Het juk der Wet 
 
Een juk is een last waar je je aan moet onderwerpen, letterlijk en figuurlijk. De Wet wordt in 
de Bijbel vergeleken met een juk. Zwaar om je staande te houden. De Wet drukt op je. Er zijn 
nog veel Christenen die onder het juk van de Wet leven. De meeste kerken stimuleren dat 
ook. Maar dat is on-Bijbels. Niemand kan de Wet volbrengen, dat is onmogelijk, staat in Zijn 
Woord. Bovendien moet je dan voldoen aan alle regels van de Wet. Wij Christenen zijn juist 
vrij. In de vrijheid gezet van het Nieuwe Verbond der Genade. Door geloof en uit Genade zijn 
wij gerechtvaardigd voor God. DankUwel Heere. 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. (Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan alle wetten voldoen. 
Diegene kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een beetje de werken van 
de Wet doen, en een beetje geloven. Het is alles of niets)  
 
Galaten 2 
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door 
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij 
zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; 
daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 
 
Verlost van het juk van de Wet 
 
Verlost van de Wet door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij staan 
onder niemands gezag. Ons gezag is de Geest van de Heere Jezus Christus. Zijn juk is zacht, 
en Zijn last is licht, omdat wij ons vrijwillig onderwerpen aan dat juk. Het zachte juk is het juk 
van het Nieuwe Verbond der Genade. De last van het Juk van het Nieuwe Verbond is Licht. 
Die ‘last’ is namelijk de Heilige Geest! 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming 
aanstelling tot kinderen zonen verkrijgen zouden. 
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (van de werken van de Wet word 
je moe), en Ik zal u rust geven. (De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij 
hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zijn de rust ingegaan) 
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29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij 
zult rust vinden voor uw zielen.(De rust van het Nieuwe Verbond der Genade) 
30 Want Mijn juk is zacht (het Nieuwe Verbond der Genade), en Mijn last is licht. (In 
tegenstelling tot het juk van het Oude Verbond der Wet) 
 
Iemand het juk opleggen 
 
Iemand het juk der Wet opleggen, is iemand schuldgevoelens aanpraten, en zodoende 
macht over zijn geweten krijgen. Door middel van de Wet kun je macht uitoefenen om over 
die persoon te heersen. Dat men aan geboden en regels moet voldoen om gerechtvaardigd 
te worden voor God. Dat je de Hemel moet verdienen. Dit juk kan niemand dragen, staat er 
in de Bijbel. Dit is de meest bedreigende prediking voor een leven uit Genade. Het staat 
lijnrecht tegenover het Evangelie. Helaas is dit fenomeen van alle tijden.  
 
Leven uit de Genade 
 
Wij worden niet gerechtvaardigd door de Wet, maar uit geloof in de Heere Jezus Christus. En 
wij zouden niet zélf werken, maar Zijn Geest het Werk in en door ons laten bewerken. Wij 
zijn uit Genade zalig geworden, en niet uit werken der Wet. De Heere heeft ons er juist van 
verlost!! En voor Genade hoef je niets te doen, anders is het geen Genade meer. Het Oude 
Verbond der Wet is vervuld bij het sterven van de Heere Jezus. Het Nieuwe Verbond der 
Genade is begonnen bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus, de Hogepriester. 
Iedereen die gelooft valt onder dat Nieuwe Verbond.  
 
Efeze 2 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u (niet door eigen 
werken, niet door u zelf), het is Gods gave; (Genade is een gave. Genade kent geen enkele 
verplichting, anders is het geen Genade meer) 
9 Niet uit de werken (de werken der Wet), opdat niemand roeme. 
 

Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid  bevangen. (Onderwerp je aan Zijn Woord in plaats van 
onderwerping aan de Wet) 
 
Handelingen 15 
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk (van de Wet )op den hals der discipelen te 
leggen, hetwelk noch onze vaders (eerdere generaties), noch wij hebben kunnen dragen? 
 
Heerschappij 
 
Genesis 41 
41 Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. 
42 En Farao nam zijn ring van zijn hand af, en deed hem aan Jozefs hand, en liet hem fijne 
linnen klederen aantrekken, en leide hem een gouden keten (ketting) aan zijn hals; 
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De hals heeft in de Bijbel dus te maken met het dragen van iets. Zoals het juk. Daarmee is de 
hals rechtstreeks verbonden met heerschappij. Toen Jozef verhoogd werd uit de gevangenis, 
kreeg hij een gouden ketting om zijn hals van de farao. Daarmee was zijn heerschappij en 
hoge positie zichtbaar. Ook Daniël kreeg een gouden keten. Het staat dus voor heerschappij 
dat op de hals gelegd wordt. 
 
Daniël 5 
16 Doch van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen (van dromen) kunt geven, en knopen 
ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend 
maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de 
derde heerser in dit koninkrijk zijn. 
 
Aan de hals binden  
 

Hals  = rwax  = Tzawar =  Binden; omringen; vastbinden 

 
Spreuken 3 
3 Dat de goedertierenheid (barmhartigheid) en de trouw (waarheid) u niet verlaten; bind ze 
aan uw hals (laat ze heersen over u), schrijf zij op de tafel uws harten.(het hart is de zetel 
van het geloof) 
 
Als een sieraad zouden we goedertierenheid en trouw om de hals hangen. Goedertierenheid 
is de uitwerking van de Vrucht van de Geest, en trouw is de uitwerking van het Woord van 
God. Beiden zouden heersen in ons leven. Dat zouden wij vrijwillig met ons meedragen. Als 
we als gelovigen Gods Woord doordacht en overwogen laten heersen in onze levenswandel, 
dan is dat als een sieraad om onze hals. Dan zullen we onze voet niet stoten.  
 
Spreuken 3 
21 Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige (=blijvende, eeuwige) 
wijsheid (=Gods Woord) en bedachtzaamheid.(doordacht en behoedzaam)  
22 Want zij zullen het leven voor uw ziel (=praktische levenswandel; handel en wandel in het 
aardse leven) zijn, en een aangenaamheid voor uw hals. 
23 Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten. 
 
Aan de hals hechten 
 
Spreuken 6 
20 Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders (=al hetgeen de Vader geboden heeft), en 
verlaat de wet (=onderwijzing) uwer moeder niet. 
21 Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.(we zouden met het hart liefhebben en 
geloven) 
 
Zijn Woord en Onderwijzing zouden, vrijwillig, over ons heersen. Wij zouden ons Daaraan 
overgeven. Onderworpen en onderdanig aan de Heere. Wij zouden dienen, en draagkracht 
van de Heere ontvangen. Dit om in de toekomst zelfs heerschappij te kunnen dragen! Als wij 
ons aan het Woord onderwerpen, het aan onze hals binden, en daarmee aan ons hart, dan 
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leven we uit datgene wat het Woord ons leert. Dit heeft met de Heerschappij van het Woord 
van God te maken. Wij zouden ons buigen voor God en Zijn Woord. 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
Openbaring 5 
10 En Gij (Christus) hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren (de Heere Jezus 
Christus heeft ons, voor onze God, gemaakt tot koningen en priesters); en wij zullen als 
koningen heersen op de aarde. 
 
Het getal zeven 
 
De hals heeft zeven halswervels. De giraffe heeft er trouwens ook zeven, maar die zijn een 
stukje groter dan bij ons! Het getal zeven komen we vaker tegen in de natuur. Het getal 
zeven staat voor een bepaalde ‘volheid’. De oude Schepping is ook een zeven; de wereld van 
de zeven dagen. Daarom spreekt de zeven over al het werk wat de Heere begonnen is, en 
wat de Heere voleindigen zal in deze wereld van de zeven dagen. De nieuwe Schepping is 
een acht.  
 
Volledig zuiver 
 
We zouden dus het Woord van God om de hals hangen; de Goedertierenheid, de Wijsheid 
en de Trouw van God.  De zeven staat voor een ‘volheid op zichzelf’. Als we het getal zeven 
toepassen op het Woord van God, dan vinden we in Psalm twaalf het getal zeven. Aan de 
hals zou het Woord van God verbonden worden. De hals heeft zeven wervels. In Psalm 
twaalf vinden we het getal zeven in combinatie met het Woord van God.  
 
Psalm 12 
7 De redenen des HEEREN (=het Woord van God) zijn reine redenen, zilver (zilver staat voor 
verlossing), gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.(=volledig zuiver) 
 
Dienen  
 
Jeremia 27 
11 Maar het volk, dat zijn hals zal brengen onder het juk des konings van Babel, en hem 
dienen, datzelve zal Ik in zijn land laten, spreekt de HEERE, en het zal dat bouwen en daarin 
wonen. 
12 Daarna sprak ik tot Zedekia, den koning van Juda, naar al deze woorden, zeggende: 
Brengt uw halzen onder het juk des konings van Babel, en dient hem en zijn volk, zo zult gij 
leven. 
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De hals staat in de Bijbel dus ook in verband met het begrip ‘dienen’. Dienen is jezelf 
onderwerpen. De hals brengen onder het juk, is dienen. Dienen van de Heere. Daarom kun je 
je hals ook buigen! Als men niet wil dienen, is men halsstarrig. Onbuigzaam, hardnekkig; je 
niet willen onderwerpen. Wij kunnen onze hals buigen zodat wij ‘ja’ zouden knikken. Dat is 
een teken van onderdanig zijn! Ja, tegen God en Zijn Woord. Daarvoor zouden wij ons 
buigen. Alleen Hém zouden wij dienen. Uit Genade van God. 
 
Hebreeën 12 
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, 
door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 
 
Sterkte 
 
Job 39 
22 Zult gij het paard sterkte geven? Kunt gij zijn hals met donder bekleden? 
 
Job 41 
13 In zijn hals herbergt de sterkte; voor hem springt zelfs de droefheid van vreugde op. 
 
Ook ‘sterkte’ is een aspect dat in de Bijbel bij de hals naar voren komt. De hals is vaak sterk 
en krachtig. Zeker ook bij bepaalde dieren, zoals paarden, leeuwen en giraffen. Deze dieren 
hebben ook nog manen. En haar, hebben we in een eerdere studie gelezen, staat voor kracht 
en macht. (zie ook de studie ‘De Bijbel en het hoofd en haar’) Dus de hals staat ook voor 
sterkte.  
 
De nek 
 

Nek = pru = Oreph = 80.200.70 = 350 

 
Als men niet wil dienen en dus onwillig is, dan gebruikt de Bijbel het begrip ‘hardnekkig’. 
‘Halsstarrig’ is een synoniem daarvan, en staat ook in de Bijbel. Dan ben je star en stijf. De 
nek is de achterkant van de hals, het is een gedeelte van de hals. Het Hebreeuwse woord 
voor nek is ‘oreph’. De opgetelde getalswaarde van dit woord is 350. Inmiddels weten we 
dat tellen in de Bijbel hetzelfde is als vertellen! In het Hebreeuws is daar dan ook maar één 
woord voor. Een 350 is een verhoogde 3 ½ . Dat is een helft, want de hals is een 7. De nek is 
de helft van de hals, namelijk de achterkant! 
 
Hebreeuws  
 

Nek = pru = Oreph 

                 u = Oog 

              r    = Hoofd; begin 

    p       =  Mond 

 
Wat vertelt ons dit? Nou, met het oog gaan wij zien. Maar wat zien we? Zien we de dingen 
van de Heere, of zien we de dingen van de wereld? Wat wij zien, heeft effect op wat er in 
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ons hoofd binnenkomt. En dat heeft weer effect op de mond. Als wij gericht zijn op het 
geestelijke, met verlichte ogen ‘des geloofs’, dan spreken wij positief over God, en Zijn 
Woord. Het Hoofd van de Gemeente, de Heere Jezus Christus. Dan spreken wij met woorden 
die God behagen. Dit klopt, omgekeerd, ook bij ongelovige mensen. Dat is de negatieve kant 
 
Halsstarrig en hardnekkig 
 
We kunnen onze nek buigen in onderwerping aan God en Zijn Woord. Of je wijst Hem en Zijn 
Woord af. Dan ben je halsstarrig en hardnekkig. Dan keer je Hem de nek toe! Zoals ook het 
Volk Israël deed. En ook nu is het Joodse Volk nog steeds ongelovig. Ze gelooft immers niet 
in de Heere Jezus Christus. Zij heeft nog steeds haar ‘nek verhard’.  
 
Exodus 32 
9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk! 
 
Jeremia 7 
26 Doch zij hebben naar Mij niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben 
hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders. 
 
2 Kronieken 29 
6 Want onze vaders hebben overtreden, en gedaan dat kwaad was in de ogen des HEEREN, 
onzes Gods, en hebben Hem verlaten, en zij hebben hun aangezichten van den tabernakel des 
HEEREN omgewend, en hebben den nek toegekeerd. 
 
Worstelen 
 
Genesis 49 
8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; 
voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.  
 
Bij worstelen doet men de armen om de nek van de tegenpartij. Dat doe je als je de ander 
wilt onderwerpen. Denk ook aan de nekklem waarmee je iemands nek kunt breken, met de 
dood tot gevolg. Als de verbinding tussen het Hoofd en Zijn Lichaam is verbroken, ben je 
dood voor God. Als wij geloven gaat ons hart openstaan voor het Woord, en is de nek 
buigzaam voor onderwerping aan het Woord. Als de nek stijf is door kou, of een verkeerde 
houding, is er warmte en massage nodig. Een stijve nek is bijzonder hinderlijk. Verharding 
van het hart en nek is in de Bijbel een beeld van ongeloof. Wij zouden onze hals en nek 
buigen voor de Heere en Zijn Woord. 
 
Deuteronomium 10 
16 Besnijdt dan de voorhuid uws (Israël) harten, en verhardt uw nek niet meer. 
 
Jesaja 48 
4 Omdat Ik wist, dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren zenuw (juiste vertaling=spier) is, en 
uw voorhoofd koper;(plaat voor het hoofd ;) 
  
 



9 

 

Handelingen 7 
51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen 
Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. 
 
Samenvatting hals en nek 
 
De hals en nek zouden buigzaam zijn. De hals en nek zouden we gebruiken in 
onderdanigheid aan Hem, om Hem te dienen. De hals en nek staan voor de Liefde voor God 
en Zijn Woord. Zijn Woord zou over ons heersen. Hem is gegeven alle Heerschappij in Hemel 
en op aarde. De hals staat voor de Liefde van God als verbinding tussen het Hoofd en Zijn 
Lichaam. De Liefde voor het Woord als verbinding tussen de Heere Jezus Christus en de 
Gemeente. In vrijwillige onderwerping. Verharding van nek en hals is een beeld van 
ongeloof; het zélf willen heersen. Wij zouden onze nek en hals buigen voor de Waarheid. 
Onderworpen aan de Heerschappij van Christus, het Woord, Die ons Hoofd is. De hals heeft 
zeven wervels. De zeven staat voor een bepaalde volheid in deze wereld van de zeven 
dagen, en staat dus voor volledige onderwerping, en volledige overgave.  
 
Atlas en draaier; ja en nee 
 

 
 
De bovenste wervel, van de zeven halswervels, is de atlas. Het hoofd rust op deze wervel. De 
atlas heeft twee gewrichtskommen. Met deze bovenste halswervel kunnen wij ‘ja’ knikken. 
Door deze wervel kunnen wij ‘ja’ tegen de Heere zeggen. De wervel eronder, heet de 
draaier. Omdat je met die wervel naar links en rechts kunt draaien. Met die wervel kunnen 
wij ‘nee’ schudden, ‘nee’ zeggen tegen de Heere. Ja en nee zijn een uitbeelding van geloof 
en ongeloof. Deze geven uiting van wat er in het hoofd gebeurt. Verder zijn er overwegend 
spieren in de hals. Spieren zijn een uitbeelding van sterkte. Spieren staan voor kracht, en zijn 
er om ons hoofd in evenwicht te houden op de romp. Wist je dat een hoofd van een 
volwassen persoon vier tot zes kilo weegt? En als je het hoofd buigt, weegt het nóg meer. 
 
Luchtpijp en slokdarm 
 
In de hals bevinden zich de luchtpijp, en de ‘voedselpijp’, oftewel de slokdarm. Ademhalen 
en slikken. De keelholte is het begin van de hals. Het strottenklepje zorgt ervoor dat we ons 
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niet verslikken. Het sluit de ingang van de luchtpijp af op het moment dat we slikken. Daarna 
staat het weer naar boven gericht, zodat tijdens de ademhaling lucht via de luchtpijp de 
longen in kan stromen. Op het moment dat we slikken, is de luchtpijp even afgesloten en 
kunnen we dus even niet ademhalen.  

  
 

De Geest gaat vanuit het Hoofd naar het Lichaam 
 
Lucht is in de Bijbel adem, Geest, Leven. Ook bloed staat in de Bijbel voor leven. De lucht 
gaat via de luchtpijp naar de longen. Via ons bloed wordt daarna heel ons lichaam met 
zuurstof voorzien, zodat ons lichaam kan functioneren. Zonder adem gaan wij dood. Zonder 
de Geest zijn wij dood voor God; dan is er geen communicatie mogelijk. Via het Hoofd wordt 
de Geest via de hals naar het Lichaam gebracht. Door de Geest kan het Lichaam taken 
uitvoeren die het Hoofd regelt. Naast Liefde heeft de hals dus ook te maken met de Geest. 
Wat verbindt het Lichaam, de Gemeente, met Het Hoofd, de Heere Jezus Christus? Juist; de 
Geest! Wat verbindt ons, gelovigen met elkaar, de leden van Zijn Lichaam? De Geest! Dat 
wat ons aan Christus verbindt, is de Geest.  
 
Efeze 1 
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. 
 
Kolossensen 1 
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. 
 

Geestelijk Voedsel 
 
De hals is belangrijk voor de doorgang van de voeding. Het voedsel gaat via het hoofd, door 
de hals, naar de rest van het lichaam. Het Hoofd en Lichaam worden verbonden door het 
Voedsel dat wij tot ons nemen. Geestelijk Voedsel; het Woord van God. Wij leven niet van 
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brood alleen, maar van alle Woord dat de Mond van God uitgaat. Via de hals wordt vanuit 
het hoofd het lichaam van voedsel voorzien. Tot Kracht en Energie voor de werken van de 
leden van het lichaam. De hals verbindt het Hoofd met het Lichaam.   
 
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. 
 
Slagaders in de hals 
 
Er zijn in de hals veel grote bloedvaten. Twee slagaders lopen door de hals naar de hersens. 
Die voorzien de hals en hersenen van bloed, en dus ook zuurstof. In de Bijbel staat bloed 
altijd voor leven. Adem is Geest, Geest is leven. Hals is dus ook leven. Voedsel en adem staan 
voor Leven. Geest is Leven, Woord is Leven. Hals is Adem, Voedsel en Liefde, hals is Geest en 
hals is het Woord. Hals is Leven. Dat is wat Hoofd en Lichaam verbindt.  
 
Het getal acht 
 
Uit het halsgedeelte van het ruggemerg komen acht hals-zenuwen. Het getal acht staat op 
zich voor ‘leven’. In het bijzonder het nieuwe Opstandingsleven. Nieuwe Schepping. 
Verlossing; er gingen acht personen mee in de Ark van Noach. De besnijdenis is op de 
achtste dag. De besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. Wedergeboren in de nieuwe 
Schepping. Nieuwe schepselen in Christus.  
 
1 Petrus 3 
20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal 
verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) 
zielen behouden werden door het water. 
 
Handelingen 7 
8 En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op 
den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen. 
 
Spreken 
 
In de hals liggen drie van de twaalf hersenzenuwen. Namelijk de negende; tong en keelholte. 
Deze zenuw heeft met het spreken te maken. De tiende, zogenaamde zwervende 
hersenzenuw. Ook voor de keelholte, en daalt verder af naar de organen. En de twaalfde 
hersenzenuw, voor de onder-tong. Deze drie hersenzenuwen die in de hals liggen, zijn dus 
vooral verbonden met het spreken. De hals heeft dus ook met het spreken te maken. Ook 
het strottehoofd en stembanden liggen bovenaan in de hals. Is men gelovig? Dan buigt men 
de hals, en spreekt tot Eer van God. Is het een ongelovige? Dan is hij hardnekkig en komt er 
wereldse leegheid uit. Hoogmoed, dan staat Christus niet centraal.  
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Schouder 
 

Sichem     =  mkv  = Shikem     =  Schouder, als uitbeelding van heerschappij 

Shacham =  mkv                         = Vroeg zijn; vroeg opstaan; vroeg komen; dat wat vroeg is 

         mkv  =  40.20.300 = 360 

Sichar      =  rkv  =  Shikar        =  Dronken zijn; Dronken worden  (denk aan de Geest) 
 

Heerschappij 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind (=de Heere Jezus) is ons geboren, een Zoon (de Heere Jezus Christus) is ons 
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 
 
De Heere Jezus Christus stond vroeg op in de ochtend, en sindsdien rust er Heerschappij op 
Zijn Schouder. Hals en schouders staan met elkaar in verbinding. In de Bijbel is ook de 
schouder, net als de hals, een beeld van Heerschappij. Dus als er iets op iemands schouder 
rust, zit daar een beeld van Heerschappij achter. Zo legt de Herder het verloren schaap op 
Zijn Schouder. De schouder is bedoeld om een last te dragen. We zouden ons kruis dragen, 
en de Heere volgen. We zouden zelfs elkanders lasten dragen. 
 
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; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt (op Zijn Schouder!!) door het woord Zijner kracht 
(Heerschappij), nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht 
heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
Lukas 15 
4 Wat mens (de Heere Jezus Christus) onder u, hebbende honderd schapen; en een van die 
verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, 
totdat hij hetzelve vinde? 
5 En als hij (Christus, de Hogepriester) het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, 
verblijd zijnde.(De Hogepriester draagt ons; Hij bidt voor ons) 
 
Nog meer Heerschappij 
 
1 Samuël 9 
2 Die had een zoon, wiens naam was Saul (zou Koning van Israël worden), een jongeling, en 
schoon, ja, er was geen schoner man dan hij (=hier een type van de Heere Jezus Christus) 
onder de kinderen Israëls; van zijn schouderen en opwaarts was hij hoger dan al het 
volk.(Christus is hoger dan het volk) 
-- 
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24 De kok nu bracht een schouder op, met wat daaraan was, en zette het voor Saul; en hij 
zeide: Zie, dit is het overgeblevene; zet het voor u, eet, want het is ter bestemder tijd voor u 
bewaard, (de schouder staat voor Heerschappij  en dus voor het koningsschap van Saul)als ik 
zeide: Ik heb het volk genodigd. Alzo at Saul met Samuël op dien dag.(Samuël wist dat Saul 
zou komen en gaf hem specifiek de schouder van het bereidde maal te eten) 
 
Jesaja 22 
22 En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen (zou er dáárom over 
sleutelbeen gesproken worden? Het sleutelbeen is de verbinding tussen borstbeen en 
schouderblad); en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal 
opendoen. 
 
Lasten dragen  
 
Jesaja 9 
1 Het volk, dat in duisternis wandelt(= primair het Joodse Volk), zal een groot licht zien (=bij 
de Wederkomst van Christus zullen ook de Joden een Groot Licht zien); degenen, die wonen 
in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.(bij wedergeboorte 
van het Volk Israël, na de 70e Jaarweek) 
2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen 
nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men 
verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. 
3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen 
dreef, hebt Gij verbroken (ná het oordeel van de tweede helft van de 70e Jaarweek zal het 
Joodse Volk zich bekeren, en de Heere Jezus Christus zal haar bevrijden), gelijk ten dage der 
Midianieten; 
 
Als we lasten met ons meedragen die ons stress geven, voelen we dat meestal als eerste in 
de nek en schouders, en soms ook de rug. Deze gaan dan verkrampen, en de spieren 
vastzitten. We kennen ook de uitdrukking ‘samen ergens de schouders onder zetten’. Dat 
betekent dat de lasten worden verdeeld om een klus te klaren. En Aäron, de hogepriester 
van het Oude Verbond, droeg de namen van de stammen van Israël, op zijn schouders.  
 
Mattheüs 23 
1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 
2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op den stoel van Mozes; 
3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet 
naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. 
4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op 
de schouderen der mensen; (Heerschappij van de Wet)maar zij willen die met hun vinger niet 
verroeren. 
 

Exodus 28 
12 En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde stenen ter 
gedachtenis voor de kinderen Israëls; en Aäron zal hun namen op zijn eide schouders dragen, 
ter gedachtenis, voor het aangezicht des HEEREN. (Dat is een beeld van de Hogepriester van 
het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus, Die momenteel de namen draagt van het 
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Israël Gods; de Gemeente. Hij heeft Heerschappij. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam volgen 
het Hoofd) 
 
De Ark de Verbonds 
 
Numeri 7 
9 Maar de zonen van Kohath gaf hij niet; want de dienst der heilige dingen was op hen, die zij 
op de schouderen droegen. 
 
1 Kronieken 15 
15 En de kinderen der Levieten droegen de ark Gods op hun schouderen, met 
de draagbomen, die op hen waren, gelijk als Mozes geboden had naar het woord des 
HEEREN. 
 
In de Bijbel staan de schouders dus voor heerschappij, en ook voor dragen. De priesters 
droegen de Heilige dingen op de schouders. Zo ook de draagbomen van de Ark des 
Verbonds. De Ark des Verbonds is een type van Christus. Momenteel bestaat de Gemeente 
uit priesters (en koningen). Wij zouden Christus verhogen en eren. En Simson droeg de 
deuren van de stadspoort op zijn schouders bovenop een berg.  
  
Richteren 16 
3 Maar Simson (=Type van Christus) lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter 
middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Oude Verbond der Wet) met de beide 
posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze 
opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.(de Verhoogde Christus 
maakt een einde aan de Heerschappij van de Wet. Hebron heeft te maken met de Gemeente 
en het Nieuwe Verbond) 
 
Dienen 
 
Leviticus 7 
32 Gij zult ook den rechterschouder tot een hefoffer den priester geven, uit uw dankofferen. 
33 Wie uit de zonen van Aäron het bloed des dankoffers en het vet offert, dien zal 
de rechterschouder ten dele zijn. 
 
Rechts hoort bij wat bij God vandaan komt. Rechts is het Oosten, Rechts is de Oorsprong. 
God is Recht, en zit aan de Rechterkant van de Vader. Bij het Dankoffer werd de 
rechterschouder van het offerdier tot God geheven, als teken van dienstbaarheid en 
onderdanigheid. De rechterschouder van de ram staat voor het dienen van de Heere. De 
schouder staat voor het dragen van die verantwoordelijkheid. Het offerdier werd aan de 
Heere gewijd, maar de priesters mochten er een deel van hebben omdat zij geen inkomsten 
hadden. De priesters zijn een beeld van de Gemeente. Zij hebben deel aan de Offerande. 
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Zefanja 3 
9 Gewisselijk, dan (in Zijn Wederkomst)zal Ik tot de volken (het gelovig overblijfsel uit de 
volkeren, na de grote Verdrukking) een reine spraak wenden (het Woord wordt tot hen 
gesproken); opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een 
eenparigen schouder.(= gezamenlijk één schouder, de Heere dienstbaar zijn in het 
geopenbaarde Koninkrijk van Christus) 
 
Genesis 49 
14 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. 
15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog hij zijn 
schouder om te dragen, en was dienende onder cijns. 
 
Israël wilde niet dienen 
 
Nehemia 9 
26 Maar zij zijn wederspannig geworden, en hebben tegen U gerebelleerd, en Uw wet (= 
thora= onderwijzing, het Woord) achter hun rug geworpen,(=de rug toegekeerd) en Uw 
profeten gedood die tegen hen betuigden, om hen te doen wederkeren tot U; alzo hebben zij 
grote lasteren gedaan. 
-- 
29 En Gij hebt tegen hen betuigd, om hen te doen wederkeren tot Uw wet; maar zij hebben 
trotselijk gehandeld, en niet gehoord naar Uw geboden (alles wat de Heere heeft 
aangeboden), en tegen Uw rechten, tegen dezelve hebben zij gezondigd, door dewelke een 
mens, die ze doet, leven zal; en zij hebben hun schouder teruggetogen, en hun nek verhard, 
en niet gehoord. 
 
Het gaat hier over het ongelovige, opstandige Israël. Zij heeft God de rug toegekeerd. Zij 
heeft haar nek verhard, en wilde niet buigen voor de Heere. Israël heeft de schouder 
teruggetrokken, maar men zou de schouder juist onder het Woord van God zetten. Om 
verantwoording te dragen ten opzichte van God. De hals en schouder staan dus voor dienen, 
maar Israël wilde niet. 
 
Strijd 
 
Jesaja 11 
13 En de nijd van Efraïm (10-stammen van Israël) zal wegwijken, en de tegenpartijders van 
Juda (2-stammen van Israël) zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda 
zal Efraïm niet benauwen. (dit gaat over de terugverzameling van de 12 stammen bij de 
Wederkomst van de Heere, na de 70e Jaarweek) 
14 Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te 
zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de 
kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn.(strijd, overwinning en heerschappij) 
 
De schouder word in de Bijbel ook genoemd met het begrip ‘strijd’. Maar strijd is natuurlijk 
ook vaak een gevolg van Heerschappij. En wat doen wijzelf als het ergens erg druk is, en wij 
door de menigte willen? Dan werken wij met onze schouders, we duwen dan de mensen op 
ons pad weg met zachte schouderdruk!  
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Ezechiël 34 
21 Omdat gij (schapen) al de zwakken met de zijde en met den schouder verdringt, en met 
uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt; 
 

De schoudergordel 
 
 

 
De gordel is dat de beide schouders met het sleutelbeen en met het borstbeen verbonden 
zijn. En aan de achterkant verbonden met de wervelkolom. De schoudergordel is een 
prachtig sterk geheel. Daarom kunnen wij met de schouder dragen, en kan er heerschappij 
op rusten. Het beginsel van gordel staat in de Bijbel voor Gerechtigheid en Waarheid. Maar 
is dus, via de anatomie, ook toepasbaar op de schouders. Wij zouden ons omgorden met de 
Waarheid. De Waarheid is Kracht. De Heere heeft David omgord met Kracht en met het 
zwaard, oftewel het Woord. De schouders zijn krachtig.  
 
Jesaja 11 
5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner 
lendenen zijn. 
 
Efeze 6 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
 
De ruggegraat 
 
Leviticus 3 
9 Daarna zal hij van dat dankoffer (vrijwillig offer) een vuuroffer den HEERE offeren; zijn vet, 
(het vet staat in de Bijbel voor het béste) den gehelen staart (staart staat voor 
onderworpenheid), dien hij dicht aan de ruggegraat zal afnemen, en het vet bedekkende het 
ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is;(het gaat hier over het offeren van 
kleinvee. Degene die offert, identificeert zich met het offerdier)  
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hxu        =  ruggegraat 

xwu         =  beraadslagen; raadgevingen; overleggingen     

  xu          =   hout (boom)  
 

De ruggengraat komt in de Bijbel één keer voor. Het Hebreeuws voor ruggegraat betekent 
met andere klinkers; ‘raad, beraadslagen’. Beraadslagen heeft te maken met ‘bedenken, en 
denken’. In de wervelkolom lopen de zenuwbanen. De zenuwbanen zijn rechtstreeks 
verbonden met het hoofd, en hersenen. De hersenen bedenken en denken… 
 
Ruggegraat en boom 
 
In de Bijbel zijn er verschillende typen, oftewel plaatjes, voor de natuurlijke mens. Onder 
andere wordt de mens voorgesteld als een boom, oftewel hout. Ruggegraat en boom 

hebben, als woord, dezelfde stam. Namelijk xu. We zouden de ruggegraat dan ook met een 

boom kunnen vergelijken. De takken zijn dan de ribben, en de kroon van de boom is dan het 
hoofd en haar. De bladeren kunnen afvallen. Ook hoofdhaar kan uitvallen. De boom kan kaal 
zijn, de mens ook.  
 

Anatomie ruggegraat 
 
De ruggegraat bestaat uit zeven halswervels, twaalf borstwervels, vijf lendenwervels, vijf 
heiligbeenwervels (die zijn tot één vergroeid), en helemaal onderaan nog vier wervels die 
samen het staartbeen vormen. Het totaal aantal wervels wat de mens heeft, is dus 
drieëndertig wervels. De wervelkolom is als het ware een statief van het geraamte van de 
mens. Andere botstukken zijn hieraan, met gewrichten, verbonden. Eigenlijk staat de rug 
voor de kracht van het lichaam.  
 
Kracht is Heerschappij 
 
2 Samuël 5 
5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij 
drie en dertig jaren over gans Israël en Juda.(een type van het Koningsschap van Christus in 
de dagen van Zijn Wederkomst) 
 
Koning David was koning over Israël. Hij is een type van de Heere Jezus Christus. David 
regeerde drieëndertig jaar vanuit Jeruzalem. Het getal 33 heeft dus met Koningsschap te 
maken. Na de 70e Jaarweek, het oordeel over het Joodse Volk, zal de Heere Zijn Voeten 
zetten op de Olijfberg. Dan zal Hij vervolgens 33 jaren de overige volkeren onderwerpen. Het 
gaat dus over Heerschappij en Koningsschap. De Heere Jezus Christus is de Man met 
ruggegraat. Hij heeft ruggegraat getoond…Hij zal straks onderwerpen en heersen. 
 
Dienen 
 
Schouder, hals, rug, en ruggengraat horen bij elkaar. In de Bijbel staan ze voor dat wat 
kráchtig is, dat wat kan dragen. Ze hebben dus met Heerschappij te maken. We kunnen de 
rug buigen, net als de hals. Dat is een beeld van onderdanigheid. We kunnen zélf kiezen 
waarvóór we willen buigen. We zouden voor de Heere buigen, en de Heere dienen. In de 
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Bijbel staat de rug ook voor dragen. Wij zouden niet de last van het Oude Verbond der Wet 
dragen. De last van het Nieuwe Verbond is licht, en het Juk zacht… 
 
Luisteren 
 
Ezechiël 23 
35 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gij (ongelovig Israël) Mijner vergeten, en Mij 
achter uw rug geworpen hebt, zo draagt gij ook uw schandelijkheid en uw hoererijen. 
 
In de Bijbel komt de rug meestal positief voor. Behalve bij het ongelovige Israël dat de Heere 
de rug heeft toegekeerd. De verantwoordelijkheid die de Heere haar gegeven had, heeft zij 
niet willen dragen. Zij zou namelijk het Woord verspreiden onder de andere volkeren, maar 
zij wilde de Heere niet dienen. De rug heeft in de Bijbel dus met luisteren en dienen te 
maken 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws 
Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Hij geeft ons steun 
 
De wervelkolom geeft het Lichaam steun. De wervelkolom beheerst het lichaam. De 
zenuwbanen lopen immers in de wervelkolom. Dit wordt in de Bijbel toegeschreven aan de 
Heere Jezus Christus. Hij ondersteunt Zijn Lichaam, Hij heerst over Zijn Lichaam. Hij verzorgt 
Zijn Lichaam. Hij voedt Zijn Lichaam, en reinigt Zijn Lichaam.  
 
Efeze 5 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Opstanding, vergeving, lijden en loordeel 
 
Soms wordt in de Bijbel met lenden de rug bedoeld. ‘De rug rechten’, betekent na zware 
tegenslag weer opstaan. Door lijden tot Heerlijkheid komen. Rechtop staan, staande, en 
staande blijven, is in de Bijbel allemaal een type van Opstanding. ’Achter de rug’ vinden we 
in Jesaja in de betekenis van vergeving. Daar heeft de rug ook te maken met het lijden (door 
dienstbaarheid) van de Heere. De rug verkrommen gaat over een oordeel vellen. 
 
Jesaja 38 
17 Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, 
dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug 
geworpen. 
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Jesaja 50 
6 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar 
uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel. 
 
Romeinen 11 
10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 
 
 
 
                                                                      Amen.  


