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De Bijbel en het menselijk lichaam; 
De Bijbel en de nieren en lever 
 
Zuiveren en ontgiften 
 
Eén van de belangrijkste functies van de nieren is het filteren, het zuiveren, van het bloed. 
De nieren verwijderen overtollig water met daarin schadelijke, of nutteloze, stoffen. Zoals 
bijvoorbeeld zouten, en ureum, en uitgewerkte hormonen en vitaminen. Urine is dus water 
en zouten, en de opgeloste onbruikbare afbraakproducten. In de Bijbel worden de nieren en 
de lever vaak samen genoemd. De belangrijkste functie van de lever komt in bepaalde 
opzichten dan ook sterk overeen met die van de nieren. De lever staat meer voor ontgifting 
van het bloed, maar ontgifting is eigenlijk ook reiniging. 
 
De nieren 
 

hylk =  5. 10. 30. 20  Kelia  

 
Kala -   met alef aan het eind betekent ‘weren, weerhouden of tegenhouden’ 
Kalah - met een hee aan het eind betekent o.a. ‘(be)eindigen, voltooien of volbrengen’ 
Kalal -  betekent ‘volkomen maken’ 
 
In de Statenvertaling wordt ‘kelia’ alle keren met nieren vertaald. Je kunt dit woord ontleden 
in het woordje ‘kol’ (= alles) en ‘ia’ (= verkorte versie van Jehova, oftewel JHWH). Het 
Hebreeuwse woord voor nieren geeft dus weer dat Jehova alles is, danwel alles doet. En Wie 
zuivert, en Wie reinigt Zijn Lichaam? Juist, de Heere. Het woord is afgeleid van het 
werkwoord ‘kala’ of ‘kalah’. Dit is prima in verband te brengen met zuiveren en reinigen. 
‘Kalal’ betekent namelijk ‘volkomen maken’. 
 
Volkomen maken 
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen (=gelovigen oftewel wedergeborenen), tot het werk der 
bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één volkomen Man (het Hoofd de Heere Jezus Christud en Zijn Lichaam, de 
GTemeente), tot de mate van de grootte der volheid van Christus;(Christus bepaalt wanneer 
die volheid bereikt is) 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
 
‘Volkomen maken’ oftewel ‘volmaakt doen zijn’, kan alleen als dat wat foutief is, weggedaan 
wordt. En dat komt overeen met het doel van de nieren in het menselijk lichaam. Zuivering 
van het bloed heeft tot doel dat het lichaam op de juiste manier kan functioneren. Stoffen 
die niet in het lichaam thuishoren, of hun functie gehad hebben, worden door de nieren 
afgevoerd.  
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Nieren als reiniging en heiliging van de priesters 
 
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 (gereinigd) heeft in Zijn Bloed.(bloed= leven = het Opstandingsleven van Christus) 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
De nieren komen vaak voor bij de offeranden onder het Oude Verbond. Ook bij het bedienen 
van de priesterlijke taak, komen de lever en de nieren voor. Om priester te kunnen worden, 
moest je eerst geheiligd, oftewel gereinigd worden. In hoogste toepassing als type van onze 
Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus. Maar ook wij zijn 
koningen en priesters in Christus. En ook wij worden daartoe geheiligd en gereinigd. De 
nieren zijn daar een type van. Priesters hebben een dienende functie, maar om te kunnen 
dienen, moet men wel eerst gereinigd, oftewel geheiligd worden. 
 
Exodus 29 
1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen (heiligen=apart zetten voor de 
dienst aan de Heere. Bekwaam gemaakt de Heere te kunnen dienen. Eigenlijk een synoniem 
van ‘reinigen’), dat zij Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en 
twee volkomen rammen;(degenen die het priesterambt gingen bedienen, moesten op deze 
wijze offeren) 
-- 
13 Gij zult ook al het vet nemen, hetwelk het ingewand bedekt, en het net over de lever, en 
beide nieren en het vet, dat aan dezelve is, en gij zult ze aansteken op het altaar. (Dit heeft 
een plaatsvervangende functie van de priester die dienst doet. Het dier staat eigenlijk voor 
de priester. Daarom legt de priester zijn hand op het dier, dat betekent dat hij zich ermee 
identificeert) 
-- 
22 Daarna zult gij van den ram nemen het vet (= het beste. Het is hier wat de Heere 
toekomt) mitsgaders den staart, ook het vet, dat het ingewand bedekt, en het net der lever 
en de beide nieren, met het vet, dat aan dezelve is, en den rechterschouder (rechterkant 
heeft met God te maken en schouder met heerschappij en dienen); want het is een ram der 
vulofferen; 
-- 
33 En zij zullen die dingen eten (eten is ‘gemeenschap hebben met’), met welke de 
verzoening zal gedaan zijn, om hun hand te vullen (=een bepaalde taak geven), en om hen te 
heiligen; maar een vreemde zal ze niet eten, want ze zijn heilig.(Dát wat zij eten is een 
uitbeelding van hun priesterlijke taak) 
 
Voetwassing 
 
Johannes 13 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
hoofd. 
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10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. 
11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. 
 
In de Bijbel spreken de voeten over de levenswandel en de gezindheid van de mens.  De 
voeten spreken over een wandel die het resultaat is van een bepaalde manier van denken. 
En deze denkwijze wordt gereinigd door het Water. Water staat in de Bijbel voor het Woord 
van God. Onder het Oude Verbond moest men zélf voor reiniging zorgen. Maar wij, onder 
het Nieuwe Verbond, wórden gereinigd.  
 
Praktische levenswandel 
 
‘Wie gewassen is, is geheel rein’, zei de Heere Jezus. Onze Hogepriester, de Heere Jezus 
Christus, reinigt alleen onze voeten. Door geloof in de Heere Jezus Christus, ziet God ons, 
volkomen rein in Christus. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. En daarom worden alleen onze 
voeten, onze praktische levenswandel, door de Heere gewassen. En daarbij gaat het eigenlijk 
niet om onze daden, maar om onze gedachten. 
 
Bekwaam om God te kunnen dienen 
 
Efeze 5 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;(Christus heeft Zijn Opstandingsleven 
overgegeven, om God dienstbaar te zijn als Hogepriester) 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende (=haar reinigende) met het bad des 
waters door het Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.(=gereinigd en zuiver) 
 
Om bij de Gemeente te horen, en God te kunnen dienen, moet men gereinigd worden. De 
Gemeente is de groep gelovigen van ná de Opstanding van Christus, tót Zijn Wederkomst. 
Ongeacht van welke kerk of stroming. Onder het Oude Verbond moesten de priesters 
gereinigd worden, maar ook wij, als priesters in Christus, worden gereinigd. Daardoor zijn wij 
geheiligd, oftewel bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. Je moet dan wel geloven 
oftewel wedergeboren zijn. De nieren zuiveren het bloed. Bloed is leven. Christus heiligt, 
reinigt en zuivert ons, zodat de Gemeente dienstbaar kan zijn aan Hem. Zodat de Gemeente 
goed kan functioneren. 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt (Oude Verbond der Wet), maar de Geest 
maakt levend.(Nieuwe Verbond der Genade) 
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Zondigen 
 
Leviticus 4 
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Als een ziel zal gezondigd hebben, door afdwaling 
van enige geboden des HEEREN, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal 
gedaan hebben; 
3 Indien de priester, die gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot schuld des volks, zo zal hij voor 
zijn zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den HEERE ten 
zondoffer. 
-- 
9 Daartoe de twee nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net 
over de lever, met de nieren, zal hij afnemen; 
10 Gelijk als het van den os des dankoffers opgenomen wordt; en de priester zal die 
aansteken op het altaar des brandoffers. 
 
Hierboven wordt het zondoffer uitgelegd; wat moest een priester doen als hij gezondigd 
had? (Maar dit ritueel gold eigenlijk voor iedereen) Hij moest de runderen slachten, en 
onder andere de nieren en lever eruit halen, en als dankoffer gebruiken. Maar de priester 
moest ook offeren voor de zonden van het hele Volk. Hoe kunnen we deze Wet toepassen 
op ons leven onder het Nieuwe Verbond? In Christus zijn ook wij immers priesters. Het Volk 
Gods is in onze dagen de Gemeente. Wij kunnen bewust, en onbewust, zondigen. ‘Dan moet 
dit offer uitgevoerd ter verzoening, en dan zal het hun vergeven worden’, staat in Leviticus.  
 
Ons geweten gereinigd 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is oneindig veel meer dan het bloed 
van stieren en bokken. Het bloed van stieren en bokken verzoende onder het Oude Verbond 
slechts de zichtbare zonden van het Volk. Het Bloed van onze Hogepriester, Die Zichzelf elke 
dag offert (offreert oftewel Zichzelf overgeeft aan God), reinigt zelfs ook ons geweten van 
dode werken. Zodat wij bekwaam gemaakt worden om de Levende God te kunnen dienen. 
Dode werken zijn werken ten behoeve van de oude mens, de oude Schepping, of de Wet. 
 
Hogepriester 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (=niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam. 
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Titus 2 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft (de Heere Jezus Christus als Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond staat in dienst van God), opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (de Gemeente Zijn Lichaam) zou 
reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Wij zijn dat Volk waarover Paulus het hierboven heeft. De Gemeente. Momenteel verzamelt 
Christus Zich een Volk voor Zijn Naam. IJverig in Goede Werken. Dat zijn wij! De priester 
moest een offer brengen ter verzoening van de zonden van het Volk. Christus is de 
Hogepriester van Zijn Volk, de Gemeente. Als wij gezondigd hebben, zullen wij dus 
verzoening oftewel vergeving ontvangen via Christus, de Hogepriester. Hij zorgt voor 
heiliging, reiniging en zuivering, en Hij zorgt voor Verzoening. (zie ook de studie 
‘Hogepriester’) Via Hem worden onze zonden vergeven, wordt onze levenswandel gereinigd. 
Hou in de gaten dat steeds de nieren worden genoemd bij reiniging. De nieren, en ook de 
lever, staan dus voor verzoening en reiniging 
 
De zonden van Zijn Volk vergeven 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks (het Volk is niet de wereld, maar het Volk is nu de Gemeente oftewel alle gelovigen) te 
verzoenen.(onder het Oude Verbond deed de priester verzoening voor het Volk, staat in 
Leviticus. De nieren en de liever waren onderdeel van de offerande aan de Heere) 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. (pas vanaf Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus Hogepriester, 
vanaf Zijn Opstanding kan Hij zonden vergeven) 
 
Macht van de zonde 
 
1 Johannes 1 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, 
zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (de 
nieren zuiveren het bloed)  
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet.(wij zouden tegenover de Heere erkennen dat onze oude mens in Adam nog 
steeds zondigt) 
9 Indien wij onze zonden belijden (tegenover God erkennen dat wij zondaars zijn), Hij is 
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle 
ongerechtigheid. 
10 Indien wij zeggen, dat wij (onze oude natuurlijke mens) niet gezondigd hebben, zo maken 
wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 
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De macht van de zonde is nog niet voorbij hier in de wereld. De zonde hoort bij deze oude 
Schepping. De natuurlijke mens wordt zondig geboren. Maar de Heerschappij van de Genade 
is hoger, is groter, dan de macht van de zonde. In Zijn Opstanding heeft Christus afgerekend 
met de zonden, de Wet, en de satan. Dus hoewel onze oude mens in het vlees zondigt, 
wordt ons dit niet aangerekend. De Heere gedoogt de satan momenteel omdat Hij hem nog 
gebruikt in Zijn Heilsplan, maar juridisch heeft Hij hem al overwonnen. 
 
1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 
want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, die is uit God; 
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; 
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is 
nu alrede in de wereld. 
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan 
die in de wereld is. 
 
De Heere Jezus Christus bidt voor ons tot de Vader 
 
Onze Hogepriester zorgt dus voor Verzoening met God. Hij bidt voor ons tot de Vader. God 
kijkt alleen naar de nieuwe mens in Christus, en die kan niet zondigen. De nieuwe mens 
hoort immers bij de nieuwe Schepping. De oude mens kán alleen maar zondigen vanwege 
zijn zondige natuur. De nieuwe mens in Christus kan niet zondigen want hij heeft deel aan de 
Goddelijke natuur. Als God naar ons zondaars kijkt, ziet Hij Christus! Hij het Hoofd, en wij 
Zijn Lichaam 
 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest (de onzienlijke Christus) onze zwakheden mede te hulp; 
want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor 
ons met onuitsprekelijke zuchtingen. 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij (de Heere 
Jezus Christus) naar God voor de heiligen (=gelovigen oftewel wedergeborenen) bidt. 
-- 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
De Goddelijke natuur 
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeborenen oftewel gelovigen), die doet de zonde 
niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 
 
2 Petrus 1 
4 Door Welke (de Heere Jezus Christus) ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, 
opdat gij door Dezelve (Christus) der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij 
ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 
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Nadat wij tot geloof gekomen zijn, als wij wedergeboren zijn in de nieuwe Schepping, nemen 
wij deel aan de Goddelijke natuur. Dan zijn wij één Plant met Hem. De Goddelijke natuur kán 
niet zondigen. Daarom ziet God ons rein en onbesmet voor Zich. De menselijk natuur hoort 
bij de oude Schepping. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde?) 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is (voor God is onze oude mens er 
niet meer. Voor God is de hele oude Schepping dood. Hij rekent alleen nog maar met de 
nieuwe Schepping), opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer 
de zonde dienen. 
 
Een ontmoeting met de Heere 
 
Leviticus 9 
3 Daarna spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Neemt een geitenbok ten zondoffer, en 
een kalf, en een lam, eenjarig, volkomen, ten brandoffer; 
4 Ook een os en ram ten dankoffer, om voor het aangezicht des HEEREN te offeren; en 
spijsoffer met olie gemengd; want heden zal de HEERE u verschijnen. 
-- 
7 En Mozes zeide tot Aäron: Nader tot het altaar, en maak uw zondoffer, en uw brandoffer 
toe; en doe verzoening voor u en voor het volk; maak daarna de offerande des volks toe, en 
doe de verzoening voor hen, gelijk als de HEERE geboden heeft. 
8 Toen naderde Aäron tot het altaar, en slachtte het kalf des zondoffers, dat voor hem was. 
9 En de zonen van Aäron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed, 
en deed het op de hoornen des altaars; daarna goot hij het bloed uit aan den bodem des 
altaars. 
10 Maar het vet, en de nieren, en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het 
altaar aangestoken, gelijk als de HEERE Mozes geboden had. 
11 Doch het vlees, en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. 
-- 
19 En het vet van den os, en van den ram, den staart, en wat het ingewand bedekt, en de 
nieren, en het net der lever 
-- 
23 Toen ging Mozes met Aäron in de tent der samenkomst; daarna kwamen zij uit, en 
zegenden het volk; en de heerlijkheid des HEEREN verscheen al het volk. 
24 Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde op het altaar het 
brandoffer, en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij, en vielen op hun 
aangezichten. 
 
De lever en de nieren werden dus bij de offerandes gebruikt. Het waren de lever en nieren 
van dieren. De priester vereenzelvigde zich met de dieren door handoplegging. Het waren in 
feite plaatsvervangende offers. De laatste verzen laten zien dat de Heere verschijnt. ‘De 
heerlijkheid des HEEREN verscheen al het volk’. Er is dus een ontmoeting met de Heere.  
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Samenkomen met de Heere 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
Als wij de Heere willen ontmoeten, dan zouden wij dus rein en onbesmet voor Hem moeten 
staan. In principe zijn wij rein door het Woord dat Hij tot ons gesproken heeft. Maar wij 
weten dat wij in onze wandel hier op aarde, nog steeds fouten maken, en daarom worden 
onze voeten gewassen door de Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Hij is het die de 
Gemeente reinigt. Specifiek de zondige gedachten. Alle zondige daden beginnen immers met  
gedachten. Het verstand en geweten van de natuurlijke mens is bevlekt, óók de natuurlijke 
mens van gelovigen!! Dáárom is reiniging noodzakelijk om contact te kunnen maken met 
God. Om dienstbaar te kunnen zijn; om heilig te kunnen wandelen, moeten wij gereinigd 
zijn. 
 
Efeze 5 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende (=haar reinigende) met het bad des 
waters door het Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.(=gereinigd en zuiver) 
 
Titus 1 
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen (ieders 
natuurlijke mens is zondig, óók de natuurlijke mens van gelovigen) is geen ding rein, maar 
beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
Samenkomst 
 
Vanuit Zijn Woord weten wij nu dat wij geheiligd en gereinigd en gewassen zijn. Daardoor 
kunnen wij naderen tot God; omdat de zonde niet meer tussen ons in staat. Wij kunnen 
bijeen- komen met Hem. Samenkomen met God, via Christus de Hogepriester. Wij hebben 
geen excuus meer om niet in Zijn dienst te staan. We kunnen niet meer zeggen; ‘Ik kan de 
Heere niet dienen, want ik ben zo een slecht mens…’ De Hogepriester heeft ons bekwaam 
gemaakt om Hem te kunnen dienen. Wij zouden naderen tot God, en ons aanbieden als een 
levende offerande. 
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Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan (tot God, via Christus) met een waarachtig hart (een gelovig hart), in 
volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 
lichaam gewassen zijnde met rein water.(door de Hogepriester) 
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is 
getrouw); 
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 
25 En laat ons onze onderlinge (God met de gelovige)bijeenkomst (bijeen komen met God, 
samenkomen met God)niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander 
vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.(de dag= de Wederkomst van 
Christus; de opname van de Gemeente) 
 
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. 
 
Hij heeft mijn nieren doorspleten 
 
Job 16 
11 God heeft mij den verkeerde overgegeven, en heeft mij afgewend in de handen der 
goddelozen. 
12 Ik had rust, maar Hij heeft mij verbroken, en bij mijn nek gegrepen, en mij verpletterd; en 
Hij heeft mij Zich tot een doelwit opgericht. 
13 Zijn schutters hebben mij omringd; Hij heeft mijn nieren doorspleten, en niet gespaard; 
Hij heeft mijn gal op de aarde uitgegoten.(de gal heeft een bijzondere functie ivm de lever, 
het is de lever die de gal produceert, nodig om vet af te breken) 
14 Hij heeft mij gebroken met breuk op breuk; Hij is tegen mij aangelopen als een geweldige. 
15 Ik heb een zak over mijn huid genaaid; ik heb mijn hoorn in het stof gedaan. 
16 Mijn aangezicht is gans bemodderd van wenen, en over mijn oogleden is des doods 
schaduw. 
17 Daar toch geen wrevel in mijn handen is, en mijn gebed zuiver is.(Job is wel oprecht) 
 
Job is hier een type van de Heere Jezus. Hij was rein van handen. De Heere Jezus was 
oprecht en zuiver in het gebed. Toch werd de Heere overgegeven in de handen van het 
ongelovige Joodse Volk. Het goddeloze Romeinse Volk kruisigde Hem. ‘Hij heeft mijn nieren 
doorspleten’, betekent: ‘Hij heeft mij niet gespaard’. De nieren staan voor zuivering en 
reiniging, maar als je ze doorsplijt, dan hebben ze die functie niet meer. Als de nieren niet 
werken, worden er geen afvalstoffen meer afgevoerd , en ga je dood. En de Heere Jezus ging 
dan ook dood.  
 
Mijn nieren verlangen in mijn schoot 
 
Job 19 
25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; 
26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God 
aanschouwen;(Job als type van de Heere Jezus spreekt hier over Zijn Opwekking en 
Ontmoeting met de Levende God) 
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27 Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; 
mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.( 
28 Voorwaar, gij zoudt zeggen: Waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in 
mij gevonden wordt. 
29 Schroomt u vanwege het zwaard; want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards; 
opdat gij weet, dat er een gericht zij. 
 
Ook hier is Job een type van de Heere Jezus. ‘De nieren verlangen ernaar dat Hij God zal 
zien’. Een vreemde uitspraak! Waarom worden de nieren hier nu genoemd? De nieren staan 
voor het zuiveren van het lichaam, het ‘rein zijn’ voor God. Als je God ontmoeten zal, de 
Ware Reine, dan verlang je ernaar zélf ook rein te zijn. De Heere Jezus verlangt ernaar om 
Rein te staan voor God de Vader. Dat heeft Hij bereikt door gehoorzaam te zijn aan de 
Waarheid, Hij heeft Zich onderworpen aan Zijn Woord. En feitelijk reinigt de Heere ons ook 
op die manier. De nieren staan voor reinheid. Met het verlangen om God te ontmoeten, en 
rein voor Hem te staan. Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, maakt ons 
zonder vlek en rimpel, zodat wij tot Hem kunnen naderen. 
 
Johannes 15 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
Efeze 5 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die 
geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
Het hart is de zetel van het geloof 
 
Psalm 26 
1 Een psalm van David! Doe mij recht, HEERE! want ik wandel (=levenswandel; in het vlees) 
in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen. 
2 Proef (=beproef) mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart. 
3 Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid. 
 
Psalmen gaan in hoogste instantie altijd over de Heere Jezus Christus, daarna over het Volk 
Israël, en de laagste toepassing is de individuele gelovige. In de Bijbel komen het hart en de 
nieren regelmatig samen voor. Proeven en toetsen en verzoeken zijn synoniemen. Het gaat 
hier om de beproeving van het geloof in de aardse wandel. David was een oprecht man, en 
wandelde in geloof. Hij vraagt aan de Heere om hem te beproeven, en zijn hart en nieren te 
toetsen, dat heeft te maken dat hij oprecht is, staat in vers één. Hij wandelt in oprechtheid 
en Waarheid.  
 
Toets mijn nieren en mijn hart 
 
Psalm 26 
2 Proef (=beproef) mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart. 
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De functie van de nieren is een afbeelding van het feit dat het Woord een reinigende 
Werking heeft. Wandelen vanuit geloof in Zijn Woord, dat zou ook onze insteek zijn. Wij 
zouden wandelen vanuit geloof. Het hart is de zetel van het geloof. Het hart staat voor 
Geloof, het Woord en de Liefde. De nieren staan voor reiniging en zuivering. Het gaat dus 
over de reinigende werking van het Woord van God, wat ons zuiver doet zijn in ons geloof. 
De gezonde Woorden van de Bijbel, zorgen voor een goede werking van het Lichaam, de 
Gemeente. 
 
Romeinen 10 
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des 
geloofs, hetwelk wij prediken. 
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, 
dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter 
zaligheid. 
 
Uitwerking op onze levenswandel 
 
Jeremia 17 
9 Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?(dit gaat 
over de natuurlijke mens, de oude mens in Adam) 
10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef (=beproef) de nieren; en dat, om een iegelijk te 
geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.  
 
1 Kronieken 29 
17 En ik weet, mijn God, dat Gij het hart proeft, en dat Gij een welgevallen hebt aan 
oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid mijns harten al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik 
heb nu met vreugde Uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens U vrijwillig 
gedragen heeft. 
 
In Jeremia staat dat het hart arglistig is, maar het hart van de nieuwe mens in Christus, de 
gelovige, is niet meer arglistig. Wij hebben een gelovig hart omdat wij ons tot God hebben 
bekeerd. Door geloof zijn wij nieuwe schepselen. De Heere weet wat in ons hart is. Als de 
Heere ons hart doorgrondt, dan weet Hij wat onze motieven zijn om Hem te dienen. De 
zuivering door Zijn Woord, heeft een uitwerking op onze levenswandel. ‘om een iegelijk te 
geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen’; de mate waarin wij de Heere nu 
Zijn Werk laten doen in onze levens, naar díe mate zal de Heere ons straks vergelding van 
Loon geven. Bij de opname van de Gemeente. Loon is in de Bijbel een synoniem voor Kroon, 
Heerlijkheid, Erfenis en Zoonschap. (zie ook de studie ‘Verzoeking en beproeving’) 
 
Verschil tussen verzoeking en beproeving 
 
In de nieuwere Bijbelvertalingen is er geen verschil meer tussen verzoeking en beproeving. 
Het is weg-vertaald. Terwijl het heel belangrijk is dat we dit verschil zouden weten! Het 
bepaalt namelijk onze positie straks. Door verzoekingen van het kwaad, wordt ons geloof 
beproefd. Blijven we staande, of geven we toe aan onze eigen begeerten? Blijven we de 
Heere in onze ellende trouw, of geven wij Hem de schuld ervan? Blijven we door middel van 
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de geestelijke Wapenuitrusting staande?, dan verdienen we Loon (Kroon, Heerlijkheid, 
Zoonschap, Erfenis) Of anders gezegd;  dan zullen we het volle Loon wat voor ons bewaard 
of weggelegd is, straks ook daadwerkelijk ontvangen. 
 
Jakobus 1 
Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, 
die Hem liefhebben. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 
een vol loon mogen ontvangen.(een vol Loon ligt klaar) 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 
Zijn Werk in en door ons 
 
Op grond van een leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid en overgave aan Christus, 
zul je de ‘kroon des levens’ ontvangen. We zullen beloond worden voor al het werk dat Hij 
vrijelijk in ons heeft mogen doen. Het gaat dus niet om onze eigen werken, maar heel 
duidelijk om het Werk van de Geest, in en door ons. De Vruchtbare Werken, niet de dode 
werken ten behoeve van onszelf en de oude Schepping. Blijven we door middel van de 
geestelijke Wapenuitrusting staande, dan verdienen wij Loon. (Zoonschap, Heerlijkheid, 
Erfenis) Dan hebben we een verzoeking, die tot beproeving is van ons geloof, doorstaan  
door het werk van Christus in ons. En door Zijn Werk in ons leven van alle dag, zullen wij 
straks Loon, oftewel Erfenis ontvangen. Vergelding des Loons. 
 
Mijn nieren onderwijzen mij 
 
Psalm 16 
7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn 
nieren. 
8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet 
wankelen. 
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 
verderving zie. 
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw 
aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 
 
Dit zijn profetische woorden van David, en gaan over de Heere Jezus Christus. Over Zijn 
Opstanding. In Handelingen twee wordt het laatste vers geciteerd, en daar gaat het dan ook 
over de Zoon van David. In vers één van de Psalm staat dat de nieren een onderwijzende 
functie hebben. Wat betekent dat? Onderwijzen betekent in de Bijbel ook vaak ‘kastijden’. 
Degene Die ons kastijdt, is de Heere Zelf. Kastijden is vanuit het Grieks vertaald en betekent 
‘opvoeden’.  
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Hebreeën 12 
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij 
aanneemt. 
 
Reiniging en heiliging door het Woord 
 
Psalm 16 
7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn 
nieren. 
 
De Heere voedt ons op, en daarvoor gebruikt hij de Schriften. We weten al dat de nieren 
staan voor de reinigende Werking van het Woord van God. Hij zorgt ervoor dat we zuiver zijn 
in het geloof. Hij reinigt en heiligt ons door middel van het Woord. Dat heeft een 
onderwijzende functie! In de nacht neemt de functie van de nieren niet af. ’s Nachts gaan we 
immers ook wel naar het toilet. Het gaat om de zuivering, de loutering, de reiniging, het wit-
maken, en dat is wat de Heere doet.  
 
Mijn nieren springen op van vreugde 
 
Spreuken 23 
15 Mijn zoon! zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja, ik.(zegt de Vader over de Zoon) 
16 En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen. 
17 Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze (ontzag) des 
HEEREN. 
18 Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden. 
19 Hoor gij, mijn zoon! en word wijs, en richt uw hart op den Weg. 
 
Als je je hart richt op Christus, dan word je wijs, zegt het Woord. De Heere zegt dat dan Zijn 
nieren zullen opspringen van Vreugde. Dat is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Als we ons 
laten leiden door Zijn Geest, worden wij zonen Gods. Als Zijn Wijsheid in je hart is, zul je  
‘billijkheden’ spreken. Dat zijn Woorden van gerechtigheid; rechtmatige zaken verkondigen. 
Een wijs en gelovig hart spreekt Zijn Woord. De nieren staan ook hier voor ‘de reinigende 
werking van het Woord’. Dan ben je zuiver in geloof.  
 
Anatomie  
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De nieren hebben een uitscheidende functie. Zuiverend. De mens heeft twee boonvormige 
nieren. Ze zijn een beetje rood-bruin van kleur. Ze zijn ongeveer tien centimeter lang. Ze 
liggen achterin de buikholte. Aan allebei de kanten van de wervelkolom, ongeveer ter 
hoogte van de elfde en twaalfde rib. Vlak onder het middenrif. Elf en twaalf hebben een 
betekenis, zoals álle getallen in de Bijbel een betekenis hebben. Elf staat vóór twaalf, en 
twaalf is Israël. Denk aan de twaalf stammen. De Gemeente is vóór Israël. Elf heeft met de 
Gemeente maken. 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (=niet-Joden)heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam.(= de Gemeente) 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen (na de zaligheid te hebben gegeven aan de Gemeente, de gelovigen uit de tien 
stammen en de gelovigen uit de heidenen) zal Ik wederkeren (in Zijn Wederkomst), en weder 
opbouwen de tabernakel van David (het Volk Israël), die vervallen is, en hetgeen daarvan 
verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
 
Elf 
 
Mattheüs 20 
8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep 
de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. 
9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. 
 
De arbeiders in de wijngaard werden ‘te elfder ure gehuurd’. Hoewel zij als laatsten waren, 
werden zij als eersten uitbetaald. Dat gaat over ons! Dat gaat over alle gelovigen vanaf Zijn 
Opstanding tot Zijn Wederkomst. Dat gaat over de Gemeente, Zijn Lichaam. Vele laatsten 
zullen de eersten zijn. Overdrachtelijk gaat het hier over de roeping van de Gemeente. Elf is 
dus toepasbaar op de Gemeente. De nieren staan voor de reinigende werking van de 
Hogepriester in de Hemel. Straks zal Hij wederkomen om Israël te maken tot koningen en 
priesters.  
 
Voorurine 
 
De nieren krijgen zuurstofrijk bloed om ze goed te laten functioneren. De nieren zijn 
omgeven door een vetkapsel. In de offerande wordt daar ook van gesproken. Aan de 
buitenkant zit het schors, en binnenin het merg. Door heel veel kleine kanaaltjes wordt het 
bloed ‘geperst’, en daarmee gezuiverd. Deze voorurine komt in de nierbekken terecht. In 
de voorurine zitten nog heel veel belangrijke stoffen die het lichaam nog nodig heeft. Die 
stoffen worden nog onttrokken aan de voorurine. De urine die overblijft, wordt via de 
urineleider afgescheiden, naar de blaas. Dan gaat het naar buiten toe. 
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Bijnier 
 

  
 
Ter bescherming van de nier ligt er een dubbellaags kapsel rond de nier, met ertussen wat 
vet. Dat vet dient als stootkussen, als steungeving, maar ook om de nier op z’n plaats te 
houden. Op de top van de nier vind je de bijnier. De bijnieren bestaan uit bijniermerg en 
bijnierschors. Ze hebben een belangrijke functie. Ze produceren hormonen voor de 
handhaving van de bloedruk, en voor ontgifting van ons organisme. De hormonen zorgen 
voor een goede verdeling van het bloed door het lichaam. Dus de bijnieren zorgen, net als de 
nieren ook voor de zuivering.  
 
Adrenaline 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
 
Eén van de hormonen die de bijnieren maken, is adrenaline. Het verhoogt het suikergehalte 
van het bloed en is de tegenhanger van insuline. Wat leert ons dat? De bloedruk en de 
bloedverdeling hebben te maken met het juiste functioneren van het bloed in het lichaam. 
Het bloed staat voor ‘leven’. Dus die hormonen hebben te maken met het juiste in stand 
houden van het leven. Ook stelt adrenaline het lichaam in staat om bij gevaar grote krachten 
vrij te maken. Het staat voor een grotere activiteit. Het is een beeld van de Kracht van 
Christus. Er worden nog meer hormonen gemaakt in de bijnieren. Onder andere 
Corticosteron. Dit hormoon is zelfs als geneesmiddel terug te vinden, en heeft ook een 
reinigende werking.  
 
De Behouder van het Lichaam 
 
De nieren zorgen ervoor dat het bloed, bij het verlaten van de nieren, een standaard 
samenstelling heeft. Een steeds constante samenstelling, want het bloed wordt immers 
gezuiverd. Die samenstelling zorgt ervoor dat het lichaam goed kan blijven functioneren. 
Wie zorgt ervoor dat er binnen het lichaam bepaalde stoffen afgevoerd worden? Dat doet de 
Heere! Wie zorgt voor een constante samenstelling binnen dat lichaam? Dat doet ook de 
Heere! De Heere Jezus Christus is de Behouder van Zijn Lichaam. De in-stand-houder. Hij is 
niet alleen Degene Die reinigt en heiligt, maar ook Degene Die het leven in stand houdt en 
het lichaam goed laat functioneren. Dat doet de Werking van Christus, onze Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond, naar de Ordening van Melchizédek. 
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Efeze 5 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
 
Zonder nieren geen leven 
 
Een gestoorde functie van de nieren, leidt tot bloedvergiftiging. Dat gebeurt door het 
achterblijven van onder andere ureum in het bloed. Dan is nierdialyse nodig. Of zelfs een 
niertransplantatie. De mens kan leven met één nier, maar zónder nieren kunnen we niet 
leven. Zonder Christus en de reinigende Werking van Zijn Woord, kan de gelovige niet leven. 
Dan kan de Gemeente, Zijn Lichaam, niet bestaan.  
 
Regelmatige reiniging per uur 
 
Als het bloed gefilterd wordt, dan ontstaat de voor-urine. Uit de voorurine worden water, 
mineralen, eiwitten en aminozuren via het bloed weer in het lichaam opgenomen. Wat er 
overblijft is de urine met de afvalstoffen. Het filteren van het bloed leidt er dus toe dat de 
afvalstoffen die wij niet kunnen gebruiken, afgevoerd worden. Per etmaal gaat er ongeveer 
vijftienhonderd liter bloed door de nieren van de mens. De mens heeft ongeveer vijf liter 
bloed, dus dan komt het erop neer dat ongeveer twee of drie keer per uur ál het bloed door 
de nieren wordt gefilterd. Dus éénmaal per twintig minuten.  
 
Gezond in geloof 
 
Zuivering van het bloed, is overdrachtelijk hetzelfde als de zuivering van het geestelijk leven 
voor ons gelovigen. Door het Woord van God. Ook wij worden, ongevraagd, continu 
gereinigd door onze Hogepriester. (De Heere Jezus vroeg niet eerst aan de discipelen of Hij 
hun voeten mocht wassen!) Wij zouden immers ‘gezond zijn in het geloof’? Wij zouden 
‘zuiver van hart’ zijn. Zodat wij in dienst kunnen staan van God de Vader. Waarmee houden 
wij ons pad zuiver? Met de Werking van Zijn Woord! De gezonde Leer; de gezonde Woorden 
van de Heere Jezus Christus. De Wijsheid van Boven is zuiver. 
 
Titus 1 
13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in 
het geloof. 
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid 
afkeren. 
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, 
maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 
 
Psalm 119 
9 Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. 
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Opbouw en zuivering  
 
Je hebt twee nieren, en zij spreken daarmee over de tweevoudige werking van het Woord, 
door Christus. Aan de ene kant de opbouw van het geloof. Zoals de nieren door middel van 
hun werking meewerken aan de opbouw van het lichaam. Denk aan de hormonen, rode 
bloedlichamen, en bloeddruk die geregeld worden in de bijnieren. En het feit dat er goede 
stoffen uit de voorurine weer teruggaan in het lichaam. Dat is allemaal nuttig voor het 
lichaam. Aan de andere kant de zuiverende Werking van het Woord. Het Woord der 
Waarheid reinigt iedereen die in gemeenschap leeft met God en Zijn Woord. Terug te zien in 
de zuiverende werking van de nieren.  
 
Johannes 15 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
De lever 
 

Lever = kaveed   = dbk = 4.2.20 
              Jehova   = hwhy= 5.6.5.10     

 
De getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor lever is zesentwintig. Deze getalswaarde 
hoort ook bij de Naam Jehova. In hoogste instantie weet je nu al waar de lever voor staat! 
De lever staat voor de Heere ten aanzien van Zijn Lichaam, de Gemeente.  
 
Ontgifting 
 
De belangrijkste functie van de lever, is het onschadelijk maken van de schadelijke stoffen in 
het lichaam. Door het maken van antistoffen, ontgift de lever het lichaam. Dit komt heel 
sterk overeen met de werking van de nieren. Het Hebreeuwse woord voor lever wordt ook 
uitgesproken als kavad, klinkers worden niet uitgeschreven. Dan betekent het ‘eren, 
verheerlijken’. Soms wordt het uitgesproken als kavood, en dat betekent ‘heerlijkheid of 
eer’. Deze woorden horen uiteraard bij de Heere.  
 
Mijn lever is ter aarde uitgeschud 
 
Klaagliederen 2 
1 Aleph. Hoe heeft de Heere de dochter Sions in Zijn toorn bewolkt? Hij heeft de heerlijkheid 
van Israël van den hemel op de aarde nedergeworpen; en Hij heeft aan de voetbank Zijner 
voeten (=Israël) niet gedacht in den dag Zijns toorns. 
-- 
11 Caph. Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn ingewand wordt beroerd; mijn lever is ter 
aarde uitgeschud, vanwege de breuk der dochter mijns volks; omdat het kind en de zuigeling 
op de straten der stad in onmacht zinken;(omschrijving van de ellendige omstandigheden 
waarin Jeruzalem terechtgekomen was. De mensen zijn weggevoerd in ballingschap en de 
stad verwoest) 
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Als de lever is uitgeschud op aarde, dan werkt de lever niet meer. Dat leidt tot de dood. In 
het eerste vers staat wáár het over gaat. Het gaat namelijk over de heerlijkheid die bij Israël 
was. Die heerlijkheid is weggenomen door de Heere. Hier staan lever en heerlijkheid dus 
rechtstreeks met elkaar in verbinding. 
 
Offeranden 
 
We hebben al gezien in schriftplaatsen over de offeranden, dat de nieren daarin in één adem 
worden genoemd met de lever. Dus wat daar voor de nieren geldt, geldt daar ook voor de 
lever. De priester moest een ritueel uitvoeren als er gezondigd was. Hij moest runderen 
slachten, en onder andere de nieren en lever eruit halen, en als dankoffer gebruiken. De 
lever en de nieren staan daarbij voor reiniging en zuivering. 
 
De pijl doorsneed de lever 
 
Spreuken 7 
1 Mijn zoon (gericht tot gelovigen uit Israël; en de Gemeente), bewaar mijn redenen, en leg 
mijn geboden bij u weg. 
-- 
5 Opdat zij u bewaren voor een vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen 
vleit. 
-- 
7 En ik zag onder de slechten; ik merkte onder de jonge gezellen een verstandelozen 
jongeling =( de Gemeente); 
-- 
10 En ziet, een vrouw (het overspelige Israël) ontmoette hem in hoerenversiersel (een hoer is 
ontrouw), en met het hart op haar hoede; 
-- 
13a En zij greep hem aan, en kuste hem; zij sterkte haar aangezicht,  
-- 
16 Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn 
linnen van Egypte; 
17 Ik heb mijn leger (=bed)met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt; 
18 Kom, laat ons dronken worden van minnen tot den morgen toe; laat ons ons vrolijk maken 
in grote liefde. 
19 Want de man (= de Heere Jezus Christus) is niet in zijn huis, hij is een verren weg 
getogen(=op reis); 
20 Hij heeft een bundel gelds (=vol loon, kroon, heerlijkheid, zoonschap) in zijn hand 
genomen; ten bestemden dage zal hij naar zijn huis komen. 
-- 
22 Hij ging haar straks (=direct) achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een 
dwaas tot de tuchtiging der boeien. 
23 Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet 
weet, dat dezelve tegen zijn leven is. 
24 Nu dan, kinderen (Israël; de Gemeente), hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns 
monds. 
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Dodelijk 
 
Spreuken zeven is een waarschuwing voor de gelovigen in het algemeen. Voor zoon kun je 
zowel Israël als de Gemeente invullen. Waar gaan bovenstaande verzen over? Over iets wat 
dodelijk is! Als de lever door een pijl is doorsneden, is er geen functie van de lever meer. Als 
de lever niet functioneert, ga je dood.  
 
Uitleg spreuken 7 
 
De vreemde vrouw uit vers vijf, blijkt in vers tien een hoer te zijn. De andere partij is een 
jongeling, staat in vers zeven. De Jongeling wordt verleid door de hoer. De hoer kust hem en 
wil met hem naar bed, want de bedstede staat al klaar. Zij is getrouwd, maar zij nodigt de 
jongeling uit om met haar om te gaan, en gemeenschap met haar te hebben. Helaas doet de 
jongeling dit, want uiteindelijk leidt dit tot zijn dood. Zijn lever wordt doorsneden door de 
pijl. 
 
Wat leert ons dit? 
 
De man is een beeld van de Heere Jezus Christus. De vrouw is een beeld van het overspelige 
Israël. Het Joodse Volk. In het Oude Testament wordt Israël vaker een hoer genoemd. Israël 
is immers niet trouw aan de Man. Uiteindelijk heeft zij haar Man ook gedood. Israël had een 
huwelijksverbond met de Heere. De Man is hier op een verre reis; de Heere is in Zijn 
Hemelse Koninkrijk. De vrouw is een vreemde vrouw omdat het een boos en overspelig 
geslacht is. Christus wordt nog steeds verworpen door het Joodse Volk. De jongeling staat 
voor de Gemeente. Hij laat zich verleiden door de vreemde vrouw.  
 
Niet de Wet, maar de Genade 
 
Hij laat zich verleiden door de principes van het Oude Verbond der Wet, in plaats van zich te 
stellen onder het Nieuwe Verbond der Genade. Hij laat zich onder de Wet stellen. Net zoals 
ook in onze dagen veel Christenen dat doen. Wettische Christenen die aan allerlei regels en 
wetten moeten voldoen om zogenaamd ‘een plaatsje in de Hemel te bemachtigen’. Maar de 
Wet is een ‘bediening des doods’, staat in de Bijbel. We zouden staan in de Vrijheid.  
 
De Wet leidt tot de dood 
 
De jongeling laat zich weer onder het juk der Wet plaatsen. Maar als je door de Wet 
gerechtvaardigd wilt worden, ben je van de Genade vervallen. De Wet leidt tot de dood. En 
dood is in de Bijbel; geen communicatie met God. Daarom maakt de satan ook graag gebruik 
van de Wet. Dan is het een strik van de duivel; een valse leer. De Wet valt immers onder ‘de 
eerste beginselen der wereld’. We zijn vrijgemaakt van de Wet door de dood van de Heere 
Jezus. De gelovige is verlost van de Wet, hij is voor de Wet gestorven. Laat je dus niet 
verleiden door die vreemde vrouw, want dan word je lever doorsneden. Je blijft wel 
behouden, maar het kost je je Heerlijkheid. En de lever staat immers voor ‘Heerlijkheid’. Je 
deelt dan straks niet mee met de bundel gelds. (zie ook de studie; ‘Alleen geloof’) 
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Galaten 2 
19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is 
dan Christus tevergeefs gestorven. 
 
Galaten 4 
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder 
de eerste beginselen der wereld. 
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 tot 
kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
Beproeving 
 
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;(= de Wederkomst van Christus= de opname van de 
Gemeente) 
 
Door beproeving van ons geloof, kunnen wij straks delen in Zijn Erfenis, Zijn Loon oftewel 
Heerlijkheid. De bundel gelds. En gelouterd worden door vuur, zou je kunnen zien als een 
beeld van de werking van de lever. Het wordt ontgift. Het geloof wordt zuiver. Voor de 
vurige pijlen van de duivel zouden wij de Wapenuitrusting van God gebruiken. Het schild des 
geloofs. Dan kan de lever niet doorsneden worden door die pijl. Er ligt een vol loon voor ons 
klaar. Laten we trouw zijn aan de Heere en ons niet laten verleiden. Dat is de waarschuwing 
in Spreuken zeven. (zie ook de studie; ‘Verzoeking en beproeving’)  
 
2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders (=de vreemde vrouw, de hoer, de satan, de eerste beginselen 
der wereld) in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen 
is. Deze is de verleider en de antichrist. 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon (=heerlijkheid, kroon, zoonschap oftewel erfenis)mogen ontvangen. 
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De lever is de grootste van de klieren die wij hebben. Hij zit rechtsboven in de buikholte. De 
lever bestaat uit twee gedeelten. Een grote en een klein kwab, oftewel een rechter en 
linkerkwab. De rechter kant staat voor de reiniging en zuivering en heerlijkheid die de Heere 
geeft met betrekking tot de Gemeente nu. En de linkerkant, de linker leverkwab, staat voor 
de aardse heerlijkheid voor Israël, en de volkeren, straks. Hij is bruin van kleur, en is heel 
bloedrijk. De lever heeft dus duidelijk met ‘leven’ te maken. 
 

 
 
De functies van de lever 
 
- Schadelijke vergiftigde stoffen, onschadelijk maken, door het maken van antistoffen.   
   Ontgifting dus. 
- Afbreken van afgestorven rode bloedlichaampjes. IJzer, Hemoglobine, wordt daarvan    
   teruggegeven aan het bloed. Om weer nieuw Hemoglobine in het beenmerg te  
   produceren. Soort recycling dus! De lever is een opslagplaats voor ijzer. IJzer is nodig voor  
   de ontwikkeling van het bloed. Bloed is leven. Bloedarmoede is een type van weinig  
   geestelijk leven. Wij hebben de Kracht, het Woord, van de Heere nodig. Hij is de Behouder  
   van het Lichaam, de Gemeente. Hij houdt het lichaam in stand. 
 
Galproductie 
 
- Productie van gal, een halve tot een hele liter per dag. Dat is nodig voor het afbreken van  
  de vetten in ons lichaam. Vet moet verdeeld worden, moet afgebroken worden. De gal gaat  
  eerst naar de galblaas. Dan is het gal goudgeel. Als de gal daar met het vet in aanraking 
  komt, en afgebroken is, dan wordt het gal groen. Groen staat in de Bijbel voor de  
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  vergankelijkheid in negatieve zin. ‘De mens is als het gras’. Groen is ook de vierde kleur van    
  de regenboog, en staat daarmee voor de vierde Bedeling der Wet. En de Wet is  
  vergankelijk, die is beëindigd. De ingedikte gal wordt met het onverteerde voedsel uit de  
  galblaas afgevoerd naar de twaalfvingerigedarm. Teveel vet bedreigt het leven. In de Bijbel  
  is vet negatief, maar soms ook positief. Bijvoorbeeld als de Heere ons hoofd vet maakt met  
  olie. Maar vet is negatief, en moet daarom afgebroken worden en moet uit het lichaam. In  
  Psalm honderdnegentien staat dat hun hart vet is geworden; dat is negatief.  
 
Vet en bitter gal 
 
Psalm 23 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn 
hoofd vet met olie (type van de Heilige Geest), mijn beker is overvloeiende. 
 
Psalm 119 
70 Hun hart is vet als smeer (ongeloof); maar ik heb vermaak in Uw wet (=Torah= 
onderwijs). 
 
Jeremia 5 
26 Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden; een ieder van hen loert, gelijk zich 
de vogelvangers schikken; zij zetten een verderfelijken strik, zij vangen de mensen. 
27 Gelijk een kouw (=kooi) vol is van gevogelte, alzo zijn hun huizen vol van bedrog; daarom 
zijn zij groot en rijk geworden. 
28 Zij zijn vet, zij zijn glad (=zij zijn vol van bedrog. Ongerechtigheid, zelfs de daden der 
bozen gaan zij te boven; de rechtzaak richten zij niet, zelfs de rechtzaak des wezen, nochtans 
zijn zij voorspoedig; ook oordelen zij het recht der nooddruftigen niet. 
 
Amos 6 
12 Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Zal men ook daarop met runderen ploegen? 
Want gijlieden hebt het recht in gal verkeerd (onrecht), en de vrucht der gerechtigheid in 
alsem.(=azijn= synoniem voor gal en staat typologisch dus voor onrecht, ongerechtigheid. 
Daarom gaf men de Heere Jezus alsem en gal te drinken. Hij stierf voor onze 
ongerechtigheid!) 
 
Handelingen 8 
22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws 
harten vergeven wierd. 
23 Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.  
(gal staat dus ook voor bitterheid) 
 
Regeling van de bloedsuikerspiegel 
 
- Afscheiding van ureum, gebruikte eiwitten, in het bloed. Dit is dus ook reiniging. Deze   
  zelfde werking hebben de nieren.     
- Regeling van de bloedsuikerspiegel, het suikergehalte in het bloed. Als er teveel suiker in  
  het bloed zit, dan haalt de lever dat eruit, en slaat dat op als glycogeen. Als er te weinig  
  suiker in het bloed zit, dan geeft de lever het opgeslagen suiker weer af aan het bloed.  
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  Daartoe aangespoord door insuline en adrenaline. Samenwerking tussen bijnieren,  
  alvleesklier en lever. Suiker is zoetigheid. In de Bijbel is dat wat nog zoeter is; de Honing.(zie   
  de studie ‘Bijen en de Bijbel) Honing is een beeld van het Woord van God. We hebben  
  suikers nodig om goed te kunnen functioneren. Het geeft energie voor het lichaam. Als er    
  ‘teveel’ Woord tegen iemand verteld wordt, dan wordt dit opgeslagen en op een later  
  tijdstip verwerkt. Als er te weinig is, kan het zijn dat de Heere de gelovige leidt naar  
  plaatsen waar hij kan groeien in geloof.  
 
Nog meer functies van de lever 
 
- Maken en bewaren van een voorraad vitamine A uit caroteen, voor goed functioneren van   
  de ‘staafjes’ in het netvlies. Als er door gebrek aan vitamine A daarin een tekort is, wordt  
  men nachtblind. Dan heeft men geen zicht in de duisternis. En wij leven in deze duistere  
  wereld. Het Licht der wereld is immers weggegaan. Om verlichte ogen te krijgen, hebben  
  wij het Woord nodig! Vitamine A wordt aangemaakt door de lever. De lever staat voor de 
  Werking van het Woord. Een Licht op ons pad. De Geest zal je leiden in alle Waarheid. 
- Vorming van bloedeiwitten, nodig voor aanmaak van bloedplasma, en voor bloedstolling 
  Zonder bloedstolling vloeit het leven weg. Heeft te maken met het goed functioneren van  
  het bloed. Ondersteuning van hetgeen dat zal tegengaan dat het leven weg zal vloeien.  
  Ondersteunt dus de helende werking van het bloed.  
- Productie van warmte tijdens rust, het handhaven van de lichaamstemperatuur. Wij zijn de 
  Rust ingegaan. Wij leven in de Rust. Warmte hoort bij deze Rust van het Nieuwe Verbond. 
  In tegenstelling tot de werken van de Wet. Christus regelt de Warmte binnen Zijn Lichaam,  
  want Hij is de Instandhouder van het leven. Hij doet dit door middel van Zijn Woord. Het   
  Woord is als een Vuur dat brandt. En denk aan het ‘brandende hart’ van de  
  Emmaüsgangers toen zij Zijn Woord hoorden.  
 
Alcohol 
 
Als men teveel alcohol drinkt, is dat niet goed voor het functioneren van de lever. Wordt niet 
dronken van wijn, een losbandig leven, maar wordt vervuld van de Heilige Geest. 
 
Slot 
 
Het lichaam kan niet leven zonder lever. Zoals de Gemeente niet kan leven zonder Christus 
en Zijn Woord. Als er een deel van de lever wordt verwijderd, groeit er een deel weer aan. 
De lever heeft dus een herstellend vermogen. Dat heeft te maken met het nieuwe leven in 
Christus. De lever staat hoofdzakelijk voor reiniging en ontgifting. Maar heeft nog meer 
functies, zoals we gelezen hebben. In de Gemeente horen geen bitterheid en 
ongerechtigheid thuis. Wij gelovigen zijn gereinigd, zodat wij ons leven kunnen wijden aan 
de Heere. Hij heiligt ons, en maakt ons bekwaam tot de dienst aan de Heere. Wij worden 
dagelijks gereinigd door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. 
Daar danken wij Hem voor. 
 
                                                                         
                              
                                                                    Amen. 


