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De Bijbel en het menselijk lichaam; het oog 
 
Psalm 94 
9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? 
(Hij zal iedereen helpen die gelooft. Zal Hij niet omzien naar degenen die Hij gemaakt heeft?) 
 
Spreuken 20 
12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide. 
(De Heere is de Maker van het hele lichaam) 
13 Heb den slaap niet lief (weest waakzaam), opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, 
verzadig u met brood.(krijg inzicht in het Woord) 
 
De Heere heeft de ogen gemaakt, en het zou de bedoeling zijn dat wij het juiste zouden zien. 
De dingen die met God te maken hebben. In de vorige studie hebben we al gezien dat wij 
met het oor zouden luisteren naar Zijn Woord. Onze ogen zouden geopend worden voor het 
Brood, staat hierboven in Spreuken. Daarmee zouden wij ons verzadigen. Brood is in de 
Bijbel een type van Zijn Woord. Wij zouden luisteren naar het Woord en daarmee (in-)zicht 
krijgen in Zijn Woord. Negatief gebruik van het oog is begeerte. Maar als het oog gericht is 
op de Waarheid wordt het verlicht.  
 
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. 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
Het Joodse volk is ongelovig 
 
Mattheüs 13 
15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. 
 
Israël had, en heeft nog steeds, geen horend oor en geen ziend oog. Door haar ongeloof. 
God heeft daarom haar ogen toegedaan, en haar oren verzwaard. Zij kan als Volk nu niet tot 
geloof komen. Natuurlijk kan wél iedere individuele Jood tot geloof komen. Hij wordt dan 
toegevoegd aan de Gemeente. Zogenaamde ‘Messiaanse Joden’, zijn on-Bijbels. Er komt 
eerst een oordeel over het Joodse Volk. En als zij na de zeventigste Jaarweek de Naam van 
de Heere aanroept, zal ook zij wedergeboren worden, en de Geest uitgestort krijgen. 
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Jesaja 29 
10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw 
ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. 
11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk 
men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is 
verzegeld. 
12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik 
kan niet lezen. 
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij 
met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij 
vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; 
 
God kijkt in het hart 
 
Job 10 
4 Hebt Gij vleselijke ogen, ziet Gij, gelijk een mens ziet?  
 
Job twist met de Heere, en vraagt aan God; ‘heeft U stoffelijke ogen? Ziet u wat de mens 
ziet?’ Het antwoord staat ook in de Bijbel. ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God kijkt 
in het hart’. Het geloof zetelt in het hart. God is Geest en heeft geen stoffelijke ogen. God 
onderzoekt wat er in het hart leeft. Hij ziet dwars door alles heen. Hij beproeft de harten. De 
mens daarentegen is erg gericht op wat hij ziet. Buitenkant dus. De mens zou zich niet laten 
(ver-)leiden door wat de ogen zien.  
 
1 Samuël 16 
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, 
want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat 
voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
 
Oog en Fontein 
 

Oog  = nyu   50. 10. 70 =  Ajin    

‘Ajin’ is het Hebreeuwse woord voor oog. Samen heeft dit woord de getalswaarde 130. In de 
Bijbel wordt dit Hebreeuwse woord zo’n twintig keer met ‘fontein’ vertaald. Het hoeft ons 
dan ook niet te verbazen dat onze ogen kunnen tranen…We hebben een traanbuisje en 
traanklieren. Bij verdriet, maar ook als we door de wind fietsen, gaan onze ogen tranen. 
Tranen houden onze ogen schoon. Het oog staat in de Bijbel voor Licht en Leven. Uit een 
fontein komt water, en water staat ook voor leven. Dat zijn Bijbelse begrippen. Levend 
Water uit de Fontein. 
 
Bron en Fontein 
 
Onze Fontein, oftewel Bron is de Heere Jezus Christus. Hij is Degene die het Water 
voortbrengt. Hij is het Levende Water. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst. Oftewel; 
heeft eeuwig leven. Het oog is een type van de Heere Jezus Christus, want alle typologie 
wijst immers naar Christus. Het oog produceert traanvocht. Het oog moet altijd vochtig zijn. 
En waaruit bestaat traanvocht? Voornamelijk uit water en zout; beiden een beeld van het 
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Woord. Tranen wassen de ziel, zegt men wel eens. En de ziel is in de Bijbel de levenswandel 
van de mens.  
 
Zacharia 13 
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van 
Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. 
 
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, zal in hem worden 
een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 
 
Openbaring 21 
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik 
zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 
 
Hebreeuws 
 
Het woord oog is dus Ajin, maar de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet is ook Ajin 

u.  Net zoals bij ons de letter T ook thee betekent, als je hem helemaal uitschrijft. Ajin is de 

zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De getalswaarde is 70. De letter Ajin bestaat 

uit twee andere Hebreeuwse letters. Namelijk de zesde letter, de letter waw w, en de 

zevende letter, de letter zajin z. Deze letters worden gekruist aan elkaar verbonden, en 

komen beneden bij elkaar. Zeven en zes is dertien. Het woord voor oog is 130. Dat is geen 
toeval. 130 is een verhoogde vorm van 13.  
 
Dertien staat voor omwenteling 
 
Het getal dertien staat in de Bijbel voor een omwenteling, in de zin van ‘verandering’. Zowel 
positief als negatief. Volgens de Bijbel stortte de stad Jericho in na dertien rondjes om de 
stad. Zes dagen één rondje, en de zevende dag, zeven rondjes. Dat was een duidelijke 
verandering! Denk aan de mensen van Sodom en Gomorra. Zij hadden twaalf jaar Kedor- 
laomer gediend, maar het dertiende jaar niet meer. Een verandering dus. Ismaël was dertien 
jaar toen hij besneden werd. Ook een verandering.  
 
Jozua 6 
2 Toen zeide de HEERE tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in 
uw hand gegeven. 
3 Gij dan allen, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal; 
alzo zult gij doen zes dagen lang. 
4 En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den 
zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen. 
5 En het zal geschieden, als men langzaam met den ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid 
der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de stadsmuur onder 
zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich. 
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Genesis 14 
4 Twaalf jaren hadden zij Kedor-laomer gediend; maar in het dertiende jaar vielen zij af. 
 
Honderddertig 
 
Adam was honderddertig jaar toen hij Seth kreeg. Abel was dood, en Kaïn werd 
weggezonden. Seth, de plaatsvervanger, was een omwenteling. Jakob was honderddertig 
jaar oud toen hij van Kanaän in Egypte kwam, en voor de farao verscheen. Ook het oog kan 
een duidelijke verandering teweeg brengen. Maar de vraag is of dat ten goede of ten kwade 
is… 
 
Wat kunnen wij zien met onze ogen? 
 
Deuteronomium 34 
4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, 
zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult 
daarheen niet overgaan. 
 
Zien en inzien en doorzien 
 
God heeft ons ogen gegeven zodat wij kunnen zien. In de Bijbel wordt gezegd dat de mens 
met zijn ogen kan zien dat er een Schepper is. Er staat in Romeinen één dat onzienlijke 
zaken, tóch waar te nemen zijn met de ogen. Via de Schepping, uit de schepselen, is Zijn 
eeuwige Kracht en Goddelijkheid te doorzien. Men ziet de Schepping, en daarin zou men 
inzien dat er een Schepper is. Onze stoffelijke ogen, waarmee wij letterlijk kunnen zien, 
zouden tot geestelijk inzicht moeten kunnen leiden… 
 
Romeinen 1 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 
verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 
 
Overdrachtelijk zien 
 
‘Zien’ wordt veel vaker in de overdrachtelijke zin gebruikt in de Bijbel. Overdrachtelijk zien, is  
zien op de Heere Jezus Christus. Zien, oftewel geloven, Wie Hij is. Wij zouden zien op de 
Overste Leidsman, de Heere Jezus Christus. Een paar voorbeelden; 
 
Psalm 25 
15 Ain (!!). Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net 
uitvoeren. Wij zien de Heere niet letterlijk, maar we zouden wel op Hem gericht zijn. Wij zijn 
op Hem gericht, wij zien op Hem. 
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Psalm 145 
15 Ain. (!!) Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Alle ogen 
verwachten het van u, betekent dit vers.  
 
Mattheüs 13 
16 Doch uw ogen (de ogen van de discipelen= type van de Gemeente) zijn zalig, omdat zij 
zien, en uw oren, omdat zij horen. 
17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de 
dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben 
ze niet gehoord. De ogen van de discipelen hadden zicht op Wie voor hen stond. Zij 
geloofden de Heere Jezus, en wisten Wie Hij was. Het ongelovige Joodse Volk had haar ogen 
toegesloten voor de Heere. Zij wilde niet zien, en daarom houdt de Heere nu haar ogen 
dicht. 
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Door Honing te eten, krijg je verlichte ogen 
 
Als je op Hém ziet, krijg je ‘verlichte ogen ‘. De Bijbel zegt dat je daarvoor Honing moet eten. 
Zoals Jonathan ooit deed. Na het eten van Honing, werden zijn ogen verlicht, ze straalden. 
Honing is in de Bijbel een beeld van het Woord van God. (zie ook de studies ‘Bijen en de 
Bijbel’ en ‘Melk, boter en honing’) Daarom bidt Paulus in Efeze twee en acht voor de 
gelovigen om ‘verlichte ogen’. Dan kan men, volgens Paulus, de nieuwe mens aandoen, en 
de oude mens afleggen. Dan straalt dat uit via onze ogen.  
 
1 Samuël 14 
26 Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honigvloed; maar niemand raakte 
met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. 
27 Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte 
het einde van den staf uit, die in zijn hand was, en hij doopte denzelven in een honigraat; als 
hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. 
28 Toen antwoordde een man uit het volk, en zeide: Uw vader heeft het volk zwaarlijk 
bezworen, zeggende: Vervloekt zij de man, die heden brood eet! Daarom bezwijkt het volk. 
29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht 
zijn, omdat ik een weinig van dezen honig gesmaakt heb; 
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Letterlijk niet meer kunnen zien 
 
Genesis 27 
1 En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij 
niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij zeide 
tot hem: Zie, hier ben ik 
 
1 Samuël 4 
15 (Eli nu was een man van acht en negentig jaren, en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet 
zien kon.) 
16 En die man zeide tot Eli: Ik ben het, die uit de slagorden kom, en ik ben heden uit de 
slagorden gevloden. Hij dan zeide: Wat is er geschied, mijn zoon? 
 
Izak was oud geworden, en kon Jacob niet goed meer zien. Jakob deed zich voor als Ezau. De 
ogen van Izak waren donker geworden. Dat is dus letterlijk niet meer kunnen zien door 
ouderdom. Dat komt dus ook voor in de Bijbel. Net als bij Eli. Door ouderdom ‘stonden zijn 
ogen stijf’, oftewel hij was blind door zijn hoge leeftijd. 
 
De ogen werden geopend bij Adam en Eva 
 
De Bijbel zegt dat wij ogen hebben om te zien, maar het gaat erom wát we zien. Ook lezen 
we dat onze ogen geopend moeten worden. Ook in negatieve zin komt dat voor. Zoals bij 
Adam en Eva. Hun ogen werden geopend voor zaken die zij eerst niet waarnamen. Er komt 
schaamte. Er komt verblinding nadat Eva verleid werd door de slang. Toen werden hun ogen 
geopend voor zaken waar zij beter niet op gericht zouden zijn. 
 
Genesis 3 
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en 
gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij 
gaf ook haar man met haar, en hij at. 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 
 
Adam en Eva waren naakt 
 
Genesis 2 
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. 
 
Het Hebreeuwse woord voor ‘naakt’, stamt af van het woord ‘blind’. Hun ogen werden 
geopend, en wat zagen zij? Wat werden zij gewaar? Dat ze naakt waren! Dus hun ogen 
werden geopend, en zij werden zich bewust van hun blindheid…Waar gingen hun ogen voor 
open, en waar waren zij blind voor? Hun ogen waren geopend voor dingen van de Heere. 
Maar toen zij hun naaktheid gewaar werden, werden zij blind voor de dingen van de Heere. 
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Ongeloof 
 
Waarom staan er in de Bijbel zoveel verhalen over mensen die moeten worden genezen van 
hun blindheid? Nou, de mens is van nature blind. De natuurlijke mens wil God niet zien. Hij is 
blind voor de dingen van God. En met name gaat het over het ongelovige Joodse Volk. Israël 
was Zijn knecht, op aards niveau. Waarom ziet zij niet, en waarom is zij doof? Waarom 
luistert zij niet naar de Stem van God? Omdat zij niet wil geloven. Geloof is een keuze. 
Daarom zijn haar ogen toegesloten. Nog steeds. Omdat zij niet wilde zien… 
 
Jesaja 42 
19 Wie is er blind als Mijn knecht (Israël), en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie 
is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN? 
20 Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet; of schoon hij de oren opendoet, zo hoort 
hij toch niet. 
21 De HEERE had lust aan hem (zoon Israël), om Zijner gerechtigheid wil; Hij maakte hem 
groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk. 
22 Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk; zij zijn allen verstrikt in de holen, en 
verstoken in de gevangenhuizen; zij zijn tot een roof geworden, en er is niemand, die ze redt; 
tot een plundering, en niemand zegt: Geeft ze weder. 
 
Straks zal zij zien 
 
Haar ogen zullen straks geopend worden. Haar ogen zullen genezen bij de Wederkomst van 
de Heere. Na het oordeel van de zeventigste Jaarweek, zal zij de Naam des Heeren 
aanroepen. Dan ziet zij Hem komende op de wolken. Dan zal zij zien Wie zij doorstoken 
heeft.  
 
Mattheüs 24 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde (de geslachten van Israël, alle 12 stammen) wenen, en zullen den 
Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
 
Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij 
zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
Wie is er blind? 
 
De natuurlijke mens is van zichzelf dus blind. Zijn ogen moeten geopend worden. Daarom 
staan er zoveel gebeurtenissen van genezingen van blindheid in de Evangeliën. Soms van 
twee blinden; typologisch de twee- en tien-stammen van Israël. Ieder mens moet dus 
genezen worden van zijn blindheid. De blindgeborene werd genezen. De farizeeën en de 
Joden stonden erbij en zagen het gebeuren. Maar wie was in dit geval nu écht blind? Blind is 
een uitbeelding van ongeloof. 
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Johannes 9 
1 En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. 
2 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn 
ouders, dat hij blind zou geboren worden? 
3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, 
opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. 
-- 
15 De Farizeën dan vraagden hem ook wederom, hoe hij ziende geworden was. En hij zeide 
tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, en ik wies mij, en ik zie. 
16 Sommigen dan uit de Farizeën zeiden: Deze Mens is van God niet, want Hij houdt den 
sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen? En 
er was tweedracht onder hen. 
17 Zij zeiden wederom tot den blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw ogen geopend 
heeft? En hij zeide: Hij is een Profeet. 
18 De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en ziende was 
geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen, die ziende geworden was. 
       
Beeldvorming 
 

 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
Adam en Eva hadden gezondigd, en werden ‘blind’. Zondigen is niks anders dan ongelovig 
zijn. Zonden zijn alle dingen die niet uit het geloof zijn, staat in Romeinen veertien. Hun ogen 
werden geopend voor aardse dingen. Hun ogen gingen de zaken ánders zien dan ze in 
werkelijkheid zijn. Kijk eens naar bovenstaande afbeelding. Het beeld wat wij zien, komt als 
licht in ons oog, en wordt opgevangen door het netvlies. Ondersteboven. We zien alles op 
z’n kop, maar door de oogzenuw, wordt alles in het visuele gedeelte van de hersenen weer 
rechtgezet. Wie zet alles recht, en in een juist perspectief? Christus, Die het Hoofd is!  
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Ondersteboven 
 
We zouden dus op onze kop moeten staan om de zaken goed te kunnen zien. Onze blik naar 
Boven gericht. Net zoals een vleermuis, die op z’n kop hangt. De vleermuis is niet voor niets 
een type van de gelovige, en zelfs van de Gemeente. De vleermuis kan nauwelijks zien, maar 
in de duisternis weet hij feilloos de Weg te vinden. Hij heeft hele goede oren, want het 
geloof is uit het gehoor. Zalig zij die niet zien, nochtans horen. De vleermuis heeft vleugels 
als beeld van een Hemels wezen, wij zijn immers met Hem in de Hemel gezet. Hij hangt 
ondersteboven, en neemt de wereld dus anders waar. Hij kijkt in deze positie naar Boven. Hij 
is gericht op het Hemelse. Door geluid te maken vindt hij zijn weg langs allerlei obstakels. 
Net zoals bij een dolfijn.(zie ook de studie ’De Dolfijn’) 
 

                                     
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Psalm 84 
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw (juiste vertaling= vleermuis) een nest voor zich, 
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! 
5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. 
 
Het Beest zal de mensheid misleiden 
 
De mens zou zich niet laten leiden door wat de ogen zien. Onze ogen kunnen ons enorm 
verblinden. Denk bijvoorbeeld aan Openbaring dertien, dat in de (nabije) toekomst staat te 
gebeuren. Het Beest komt uit de aarde, de valse profeet, en hij ziet eruit als het Lam, maar 
hij zal spreken als de draak. Daardoor kunnen mensen enorm verleid worden. Als het Beest 
straks vuur uit de Hemel laat komen en andere wonderen doet, denken de mensen; ‘dit 
komt van God’. Men zou zich richten op de Heere en Zijn Woord, en niet alleen kijken naar 
wat voor ogen is. Ieder die vanuit de Schrift kennis heeft van wat er straks te gebeuren staat, 
zal zich niet laten verleiden. (zie ook de studie ‘Openbaring 13’) 
 
Geloof opent de ogen 
 
Handelingen 26 
18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de 
macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder 
de geheiligden, door het geloof in Mij. 
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Als bij mensen de ogen geopend  worden voor de dingen van de Heere, zouden zij zich in 
geloof wenden tot Hem. Zoals ook tegen Paulus gezegd is. Hij kreeg de opdracht de niet-
Joden te bekeren tot God. Hij kreeg de opdracht hun ogen te openen. Wat is volgens 
Handelingen hierboven ‘de ogen openen’? Dat is ‘te bekeren van de duisternis tot het licht’. 
De duisternis is satan, de oude mens, en de oude Schepping. Het Licht is de Heere Jezus 
Christus. Licht kan men alleen zien als men de ogen opent, oftewel als men gelooft. De 
slang in de hof bracht blindheid over de mensheid, daardoor werd zij zich bewust van haar 
naaktheid. God probeerde hen nog te bekleden met dierenvellen, typologisch verwijzend 
naar Zijn dood en bekleding met Christus.  
 
Zicht op Zijn Bescherming 
 
2 Koningen 6 
16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. 
17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende 
de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen 
rondom Elisa. 
 
Men gaat pas zien, als men gelooft in God. Denk aan de knecht van Elisa. Zij waren allebei 
omsingeld door de vijand. Elisa was niet bang, maar de knecht wel. Toen zei Elisa tegen de 
Heere; ‘Open toch zijn ogen’. Pas toen zag de knecht de vurige paarden en wagens, die hen 
beschermden. Geestelijk zicht was daarvoor nodig. 
 
De Emmaüsgangers 
 
Lukas 24 
16 En hun (= Emmaüsgangers) ogen werden gehouden (=gesloten ogen, oftewel blind), dat 
zij Hem (=Heere Jezus Christus) niet kenden. 
-- 
30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij 
het gebroken had, gaf Hij het hun. 
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende? 
 
Bij het breken van het Brood, herkenden zij de Heere Jezus Christus. Hun ogen, en daarna 
hun verstand, werden geopend. In geloof keken zij hoe Hij het Brood brak.(zie ook de studie; 
‘Eerste Paasdag met de Emmaüsgangers) Door geloof, door het openen van hun ogen, was 
hun hart brandende. Typologisch was het de Geest, oftewel het Vuur, Die in hen kwam 
wonen op het moment dat zij geloofden.  
 
Ter gedachtenis aan de Levende Heere Jezus Christus 
 
Brood en Wijn dienen ter gedachtenis. Het is een herdenking aan Hem Die is opgestaan, en 
lééft. Brood en Wijn dienen ter gedachtenis aan Hem, omdat wij Hem niet zien met onze 
stoffelijke ogen. Het Brood en Wijn herinneren ons aan het Opstandingsleven waaraan wij, 
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in Christus, ook deelnemen. Het oude (het Paaslam) is weggedaan. Ziet, Hij is wat nieuws 
begonnen. Het is een beeld van de opgewekte Christus. Alleen te zien met verlichte ogen. 
 
De dingen die wij zien, zijn voor tijdelijk 
 
1 Johannes 2 
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der 
ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Wij zouden onze ogen gericht houden op de Heere. De wereld ziet de ‘grootheid des levens’. 
De ogen wekken begeerlijkheid door wat men ziet. Denk aan de reclamewereld, die is 
helemaal op de ogen toegespitst om begeerte te wekken. In Spreuken vier staat een 
raadgeving. Namelijk recht vooruit kijken, met de blik op oneindig, namelijk de blik op de 
Eeuwigheid. Blijf gericht op de dingen die recht zijn. Blijf gericht op de zaken van het geloof. 
Laat je niet afleiden en verleiden door de ogen. Op de geestelijke dingen gericht blijven. 
 
Spreuken 4 
24 Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van 
u. 
25 Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden. 
 
Door het oog wordt begeerlijkheid opgewekt. Het oog van de natuurlijke mens is gericht op 
uiterlijkheden en grootsheid en ego. Een prachtig beeld van deze Bijbelse Waarheid, vinden 
we in de natuur. De Pauw met zijn pauwenoogveren. 
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Balk in eigen oog 
 
Lukas 6 
41 En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, 
merkt gij niet? 
42 Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog 
is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk 
uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is. 
 
Een splinter en balk zijn beiden van hout. Hout is in de Bijbel een type van de natuurlijke 
mens. De zondaar. We ergeren ons aan die dingen, die een ander doet vanuit zijn oude 
mens. De oude mens handelt vanuit zijn zondige oorsprong. Zijn daden komen voort uit zijn 
bron, zijn oorspronkelijke natuur. Maar als we ons ergeren, moeten we ons realiseren dat 
ónze oude mens exact hetzelfde doet! We zijn zelf geen haar beter. We worden zondig 
geboren vanwege onze menselijke natuur. De erfzonde. Maar als we zijn wedergeboren, zijn 
we in Christus een nieuw schepsel, en nemen wij deel aan de Goddelijke natuur. Daarom 
zouden we de oude mens van de ander voor dood houden, oftewel negeren, want God ziet 
ons ook niet meer naar onze oude mens. Hij ziet ons alleen in Christus; Hij het Hoofd en wij 
Zijn Lichaam. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.  
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (= de oude natuur. Wij zouden 
niet letten op de oude natuur van andere gelovigen); en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Boos oog 
 
Mattheüs 6 
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele 
lichaam verlicht wezen; (de kaars van het lichaam is het oog. De kaars is een lichtbron ) 
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, 
dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 
 
Het oog kan dus boos zijn, of het oog kan eenvoudig zijn. Het oog dat boos is, betekent dat 
het hele lichaam duister is. Dat gaat over iemand die de Heere niet kent, oftewel een 
ongelovige. Daaruit komen ‘boze werken’ voort. Bij een eenvoudig oog, is het hele lichaam 
verlicht. Dan heeft God namelijk geschenen in het hart. Tot verlichting van de kennis over de 
Heerlijkheid van God. Daaruit komen goede Werken voort Wij zouden daarom ook wandelen 
in het Licht, door ons te laten verlichten door het Woord van God. Want het Woord is als 
een lamp.  
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Mattheüs 5 
14 Gij zijt het licht der wereld (zoals Christus het Licht is); een stad boven op een berg 
liggende, kan niet verborgen zijn. 
15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, 
en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus. 
 
Psalm 119 
105 Nun. Uw woord (=Christus) is een lamp voor mijn voet, en een licht (=Christus) voor mijn 
pad. 
 
Ogen zijn de spiegel van de ziel 
 
Spiegel van de ziel. In de Bijbel betekent ziel de levenswandel, het doen en laten. Adam werd 
immers een levende ziel. De Roomse kerk heeft er een ándere betekenis aangegeven. Het 
oog is een weerspiegeling van wat in de mens is. Bijbels gezien kun je zeggen dat het oog iets 
uitstraalt. Men kan er vaak de gemoedstoestand uit aflezen. Blijdschap, verdriet, boosheid, 
tevredenheid, en haat kun je allemaal aflezen uit de ogen. Ogen kunnen vuur schieten. Als 
ogen konden doden. Grote ogen opzetten. Ogen spreken boekdelen.  
 
Iriscopie 
 
Mattheüs 6 
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele 
lichaam verlicht wezen; (de kaars van het lichaam is het oog. De kaars is een lichtbron ) 
 
Deze uitspraak hierboven gaat eigenlijk nog vérder dan de gemoedstoestand aflezen uit de 
ogen. Het oog geeft de toestand van het hele lichaam weer. Iriscopie is niet occult, maar 
gewoon Bijbels! Maar dat wat goed is, wordt soms misbruikt door charlatans. Er zullen zeker 
mensen zijn die er occulte zaken bijhalen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het on-Bijbels is. 
Storingen en klachten van het lichaam, kunnen worden benoemd door de iris nauwkeurig te 
bekijken. De iris is het gekleurde gedeelte van het oog. Het oog weerspiegelt het lichamelijk 
functioneren. Als er iets niet goed functioneert in het lichaam, wordt dat op één of andere 
manier in de iris weergegeven. In beperkte mate, in grote lijnen, en dus niet tot in detail. 
Bovenaan in de iris het hoofd, en onderaan de voet…Het oog is de kaars van het lichaam; 
een weergave van dat wat zich in het lichaam bevindt. Dat wat binnenin het lichaam 
gebeurt, straalt uit via het oog. 
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Anatomie van het oog 
 
Het oog is vrij ingewikkeld, en de anatomie is enorm uitgebreid. Dus dat gaan we niet 
allemaal bekijken. We lichten er enkele zaken uit.  
 

 
 
Ooglid en wimpers beschermen je oog tegen vuil. Je wenkbrauw houdt zweet tegen. 
De traanklier maakt traanvocht. Door dat traanvocht blijven je ogen vochtig. Dat beschermt 
het bindvlies. Dankzij het traanvocht kan ook vuil wegspoelen. Traanvocht gaat naar 
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de traanbuis. De traanbuis voert het vocht naar je neus. Ook de afvalstoffen die van buitenaf 
in het oog komen. Als je huilt maakt de traanklier veel traanvocht. Een gedeelte daarvan 
gaat door je neus. De rest stroomt over je wangen.  
 
Dwarsdoorsnede 
 

 
Het oog vangt de lichtgolven op. Die prikkels gaan via de oogzenuw, naar de hersenen. In de 
hersenen vindt de bewustwording plaats van hetgeen wij zien. Het oog wordt beschermd 
door de oogkas, en de wenkbrauw, de oogleden, en het traanvocht. De dwarsdoorsnede van 
het oog laat zien dat er drie vliezen zijn vanaf de buitenkant. Het harde oogvlies, ook wel 
oogrok genoemd. Dat vlies gaat op de bollere kant van het oog over in het hoornvlies. Eén 
gaat over in twee. Dan nog het vaatvlies, dat verzorgt de voeding van het oog. Dat vaatvlies 
gaat aan de voorkant over in de iris. De opening van de iris is de pupil. De pupil is een gat en 
wordt door kringspieren en straalspieren verkleint en vergroot. Zo wordt de lichthoeveelheid 
dat het oog binnenkomt geregeld.  
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Waar doet de bovenstaande tekening aan denken? 
 
Het doet vooral denken aan een spinnenweb. Het web wat een spin maakt, is een beeld van 
deze Schepping. We hebben in een eerdere studie kunnen lezen dat een spin een type kan 
zijn van de Heere Jezus Christus, bijvoorbeeld de kruisspin. (zie de studie ‘Typologie in de 
natuur; Tarwe’) De kruisspin woont in een web, en wat is het Huis van de Heere Jezus 
Christus? Ja, de Gemeente, maar breder gezien is de woonplaats van de Heere de 
Schepping! De Bijbel spreekt over pilaren waar Hemelen en aarde op gefundeerd zijn. De 
spin zit óf in het centrum van het web, óf aan de buitenkant. Christus was óf in de Hemel der 
Hemelen, óf Hij was op aarde. Het licht gaat naar binnen door middel van de pupil; de Heere 
Jezus Christus, het Licht, is vanuit de aarde de Hemel der Hemelen binnengegaan. In de iris 
wordt dus deze Schepping weergegeven. 
 
De kruisspin 
 

 
 
Waarom draagt een kruisspin een kruis? Waarom heeft hij acht poten? Acht is een beeld van 
wedergeboorte, en dus van Opstanding. Zeven staat voor de oude Schepping, en acht staat 
in de Bijbel voor de nieuwe Schepping. Het beestje draagt een kruis op zijn rug. Hij bouwt 
een verticaal hangend web op enige hoogte. De spin begint met één draad van boven naar 
beneden. Deze spin is een beeld van Christus. Hij droeg Zijn kruis, en moest sterven. Maar in 
Zijn Opstanding kwam een nieuwe Schepping tot stand. De Heere Jezus stond in contact met 
Zijn Hemelse Vader. Hij had een lijntje naar Boven… 
 
Verder met de anatomie 
 
We hebben het harde oogvlies gehad , en het vaatvlies, en het meest binnenste is het 
netvlies. De oogzenuw zit aan het netvlies verbonden. De oogzenuw gaat naar de hersenen. 
Het netvlies loopt tot aan de lens. Het netvlies zit vol met lichtzintuigen, daar zien we 
eigenlijk mee. Daar komt het licht op terecht. De cellen in het netvlies vormen óf staafjes 
(125 miljoen), óf kegeltjes (4 à 5 miljoen). De staafjes meten de lichtsterkte. De kegeltjes 
nemen de kleuren waar. De gele vlek is het meest gevoelig voor kleuren. Waar de oogzenuw 
buiten het oog gaat, daar zijn geen lichtzintuigcellen meer. Dat noemt men de blinde vlek. 
Daar gaat wat men in het netvlies heeft waargenomen, over in de oogzenuw naar de 
hersenen. Dáár wordt vertaald wat we zien. Dat proces gaat natuurlijk razendsnel.  
 
Cirkel 
 
De vorm van het oog is rond. Van voren, en ook het gedeelte wat in de kas zit. De ronde 
vorm wijst op het Bijbelse model van de Schepping. De Schepping wordt in de Bijbel 
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verdeeld in Hemelen en aarde. In den beginne schiep God immers de beide (grondtekst) 
Hemelen en de aarde. En dat is een ronde vorm. Het woord ‘omgang’ uit Job tweeëntwintig, 
wordt in Spreuken acht met ‘cirkel’ vertaald.  
 

Job 22 
14 De wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt den omgang der 
hemelen. 
 
Spreuken 8 
27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des 
afgronds beschreef; 
 

Hemel en aarde zijn rond 
 
Jesaja 40 
22 Hij is het, Die daar zit boven den kloot (=het rond) 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; 
 
In het Bijbels wereldbeeld grenzen Hemel en aarde aan elkaar. De aarde is de grens van de 
Hemelen. Hier kun je Jesaja veertig naast leggen. We hebben nu gelezen over de cirkel van 
de Hemelen, en over het rond van de aarde. Volgens de Bijbel zijn de Hemelen en de aarde 
dus rond. Het oog is hier een plaatje van. Centraal het zwart van de pupil, het binnenste, de 
Hemel der Hemelen. Van buiten naar binnen heb je dus de harde oogrok, het vaatvlies en 
daarbinnen het netvlies. Aarde, Hemel, Hemel der Hemelen. Het Licht der wereld, de Heere 
Jezus Christus, ging de Hemel der Hemelen in. Onze Hogepriester ging in het Binnenste 
Heiligdom. Het oog geeft hiervan een prachtige illustratie. 
 
Johannes 9 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 
 
Hebreeën 6 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel; 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
Hebreeën 9 
24 Want Christus is niet ingegaan in het (binnenst) heiligdom, dat met handen gemaakt is, 
hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen 
voor het aangezicht van God voor ons; 
 
Psalm 104 
1 Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met 
majesteit en heerlijkheid. 
2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. 
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Drie Hemelen 
 
Er worden in de Bijbel drie Hemelen genoemd. De eerste is vanaf de wolken tot aan het 
aardoppervlak; daar waar ook de vogels vliegen. Dat wordt ook wel atmosfeer genoemd; de 
laag om de aarde met zuurstof waarin ook de mens woont. De tweede is boven de wolken; 
het uitspansel. Dat noemen wij het heelal; buiten de dampkring zonder zuurstof waarin de 
planeten en sterren staan. Deze twee Hemelen horen bij de Schepping. En de derde Hemel is 
de Verblijfplaats van God. Voor eeuwig. Deze derde Hemel zal altijd hetzelfde blijven. De 
verblijfplaats van God wordt in de Bijbel ook wel de Hemel der Hemelen, of de hoogste 
Hemelen of het Paradijs genoemd. Enkele voorbeelden;  
 
2 Korinthe 12 
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 
geweest tot in den derden hemel; 
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet 
ik niet, God weet het), 
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, 
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
 
Lukas 23 
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 
 
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 door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de 
rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;  
 
De Hemel is niet abstract 
 
Psalm 102  
26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen (= twee Hemelen; van de vogels en 
van de sterren) zijn het werk Uwer handen;  
27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; 
Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn 
 
Psalm 8 
2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit 
gesteld hebt boven de hemelen. 
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De Woonplaats van God maakt volgens de Bijbel geen deel uit van de Schepping. De Bijbel 
spreekt over een Hemel die hoger is dan de geschapen Hemelen. De Hemel is geen ervaring 
of gevoel. De Hemel is niet abstract. Volgens de Bijbel is de Hemel gewoon een plaats. De 
hemel van de vogels en de hemel van de sterren horen, samen met de aarde, bij de zienlijke, 
stoffelijke Schepping. Deze twee hemelen en deze aarde zullen vervangen worden door 
twee nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde. Want we weten inmiddels dat de oude 
Schepping mettertijd verdwijnt.  
 
De derde Hemel is de plaats waar God woont 
 
Maar buiten de twee stoffelijke, zienlijke hemelen, is er volgens de Bijbel nog een Hemel die 
hoger is. De zogenaamde derde Hemel. En als wij mensen het over de Hemel hebben dan 
bedoelen we deze onzienlijke Hemel. De plaats waar God woont. Deze plaats is voor ons 
onzienlijk. Voor onze stoffelijke ogen en oren is deze Hemel niet waarneembaar. Maar de 
Hemel is dus wel degelijk een plaats en geen toestand. Het is de plaats waar volgens de 
Bijbel God en de engelen wonen. Het is ook de plaats waar de Satan momenteel nog in en 
uit kan.  
 
Jesaja 66  
1 Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; 
waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust? 
Glasachtig lichaam en gele vlek 
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Psalm 104 
1 Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met 
majesteit en heerlijkheid. 
2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. 
 
God bedekt Zich met een kleed van Licht, staat hierboven in de Psalm. Het binnenste van het 
oog, dat glasachtige lichaam, is te vergelijken met de woonplaats van God. Daar wordt het 
licht waargenomen, en het wordt omgekeerd gezien. Maar het wordt gecorrigeerd via de 
oogzenuw door de hersenen. Je krijgt het juiste te zien door controle van de hersenen. We 
hebben al gelezen dat de gele vlek het meest gevoelig is voor de kleuren. Daar valt het 
meeste licht op. Het is de optische as van het oog. Waarom noemt men dat de gele vlek?  
 
Waarom de gele vlek? 
 
Nou, omdat geel te maken heeft met de derde kleur van de regenboog. De derde kleur van 
de regenboog, is synoniem met de derde Bedeling. De kleuren komen overeen met de fasen 
van Gods Heilsplan. Het getal 3 staat voor de Beloften, of de vervulling van Beloften. Geel 
staat dus voor de Beloften. De derde Bedeling is dus de Bedeling van de Beloften. Welke 
Beloften heeft God gedaan aan Abraham? De Belofte van Christus, het Zaad van Abraham., 
het Licht.  
 
Kleuren in de Bijbel 
 
God de Schepper laat Zich zien en kennen in Zijn hele Schepping. Het is een tentoonstelling 
van Bijbelse Waarheden. Dat lazen we immers in Romeinen; dat niemand te 
verontschuldigen is omdat men God zou kunnen zien en herkennen in Zijn Schepping! Dus 
ook de kleuren uit de Schepping spreken op één of andere manier van het Wezen en Werk 
van de Heere Jezus Christus. Alle Bedelingen, fasen, hebben daarom een eigen kleur, en ook 
de Evangeliën hebben een eigen kleur. Om een compleet beeld te krijgen en alle kanten te 
belichten zou men dan ook alle hoofdstukken, alle Evangeliën naast elkaar leggen.  
 
Vier verschillende kleuren voor de Evangeliën 
 
Het Mattheüs-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Koning der koningen  = Blauw 

Het Lukas-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Zoon des mensen               = Rood 

Het Marcus-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Getrouwe Dienstknecht = Purper 

Het Johannes-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Zoon van God               = Wit 

 

Typologische betekenis van de kleuren 

 
Blauw    =  Hemel, Koning 
Rood      =  aarde, mens 
Purper   =  Middelaar; rood en blauw samen 
Wit          =  Spreekt over de Heiligheid, Reinheid, en Vlekkeloosheid van de Levende Christus 
                   In Christus, wordt de veelkleurige Wijsheid van God geopenbaard. 
Groen    =  nieuw, fris,vers; denk aan verse takken, twijgen 
                   Het oude weg, en het nieuwe komt tevoorschijn; nieuwe mens, besnijdenis 
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Geel      =   kleur van goud; eeuwig leven, gouden stad, koningschap, derde kleur van de  
                    regenboog; vervulling van beloften. kleur van koper; verzoening 
 

Regenboog 
 
De regenboog bestaat uit Licht en Water. Licht is Leven en Water is het Woord van God. De 
regenboog beeldt de Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus uit. Christus is het afschijnsel 
van God. De regenboog is een teken van het Verbond tussen God en de aarde. De Belofte 
van God dat de aarde niet meer door water zal vergaan.  
 
Genesis 9 
11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal 
worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. 
12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en 
tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. 
13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen 
Mij en tussen de aarde. 
14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien 
worden in de wolken; 
15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle 
levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle 
vlees te verderven. 
16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het 
eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. 
 
Oogappel 
 
De Pupil, type van de woonplaats van God, wordt ook wel Oogappel genoemd. Toegang tot 
de nieuwe Schepping. Overdrachtelijk betekent het het meest waardevolle, het meest 
belangrijke, het meest dierbare. In de Bijbel wordt het woord ook gebruikt.  
 
Psalm 17 
8 Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen, 
(Psalmen gaan in hoogste instantie over de Heere Jezus, daarna over het Volk Israël, en 
daarna over iedere gelovige) 
 
Deuteronomium 32 
9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. 
10 Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde 
hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem (Volk Israël) als Zijn oogappel. 
 
Slot 
 
Spreuken 15 
30 Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed gerucht maakt het gebeente vet. 
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Psalm 119 
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 
 
Het belangrijkste is dat wij ons oog zouden gebruiken voor de dingen van de Heere. Wij 
zouden zien op het Woord van God, Dat Licht is voor onze ogen. Verlichte ogen geven 
blijdschap in ons hart. Wat is de zetel van ons geloof? Waar woont de Heere Jezus Christus? 
In ons hart!! Met ons hart geloven wij, en hebben wij lief. Dan verheugt ons hart zich in 
Hem. Wij krijgen verlichte ogen door het Woord van God. Bijbelstudie is belangrijk, want Zijn 
Woord is een Licht voor onze levenswandel. Het Woord geeft Blijdschap in het hart omdat 
wij een Kind van God zijn geworden, en eeuwig leven hebben ontvangen. Laten wij op Dat 
Licht gericht zijn. Laten wij onze ogen openen voor het Waarachtige Licht.  
 
1 Petrus 1 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
 
                                                                    Amen. 


