Door Fanny Beerepoot

☼☼☼☼☼
De Hersenschedel, deel 1…

De schedel bestaat totaal uit 22 beenderen, die onderverdeeld kunnen worden in twee categorien:
• 8 Schedelbeenderen: 2 wand- en 2 slaapbeenderen, achterhoofds- en voorhoofdsbeen, wiggebeen
en zeefbeen.
• 14 Aangezichtsbeenderen: 2 neus-, 2 kaak-, 2 traan-, 2 neusholte, 2 palantine, 2 jukbeen,
kaakbeen en neustussenschot.

Brengen wij de schedelbeenderen met ‘het Woord / Wetten van
YaHWaH’ in verband, dan kunnen we stellen dat er 22 letters in het
Hebreeuwse Alfabet zijn en er 22 amandelen op de kandelaar (dat
tabernakel voorziet van licht) zijn. In de Schrift lezen dat YaHWaH’s
Woord in verband staat met het Licht:
• “…Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad…” (Psa.119:105).

Het Hebreeuwse word voor Amandel betekent ‘’wakker worden / zich bewust worden’, net zoals in de lente de
amandelbloesem als eerste bloeit.
Daarom kunnen we stellen, dat de Schedel symbool staat voor: het principe van ons bewust worden van ‘het
licht van Zijn Woord \ de Wetten binnenin ons.
Dit principe wordt geïllustreerd in ‘de verheerlijking van Mozes’. Toen Mozes met de twee stenen tafelen
(waarop de goddelijke Wet geschreven was) naar beneden kwam, wist hij niet dat zijn aangezicht straalde.
Mozes omarmde Vaders Wetten (het licht van Zijn Woord), met als gevolg: een voorsmaak van de
verheerlijking van Loofhutten’:
• “…Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van
Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij
met Hem gesproken had …” (Exod.34:29).
Doordat Mozes onder ‘de bedekking van YaHWaH’ gekomen was, had hij ‘de hergeboorte & de geestelijke
vervolmaking’ ondervonden. Daarom is het geen toeval dat de schedel 8 beenderen & het gelaat 14 beenderen
heeft. Het getal 8 wordt verbonden aan ‘de opstanding & hergeboorte’ en het getal 14 (wat het dubbele van 7
is: geestelijke volmaaktheid), staat voor ‘een dubbele hoeveelheid geestelijke volmaaktheid’.
Het feit dat Mozes door YaHWaH overdekt werd, komt tot uitdrukking in de volgende bijbeltekst:
• “…YaHWaH zei: …wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en zal Ik u
met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan…” (Exod.33:22).
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We merken dus, dat de Schedel verbonden is met: het licht van het
Woord van YaHWaH, Zijn Wetten, en met de opstanding & de
geestelijke volmaaktheid. Is het daarom niet bijzonder interessant om op
te merken, dat YaHshua zijn fysieke lichaam bij zijn kruisiging aflegde op
een plek genaamd: Golgotha of ‘de Schedelplaats’?
• “…en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde
Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota…”
(Joh.19:17).

YaHshua moest op deze bepaalde plaats Zijn leven voor ons afleggen, aangezien het enkel dòòr Hem
mogelijk is dat ‘de opstanding & de geestelijke volmaaktheid’ in ons gemanifesteerd kan worden:
• “…YaHshua zei tot haar: Ik ben DE OPSTANDING & HET LEVEN; wie in Mij gelooft zal leven, ook al
is hij gestorven…” (Joh.11:25).
• “…Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij VOLMAAKT MOGE ZIJN TOT EEN, opdat de wereld erkenne, dat
Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt…” (Joh.17:23).
Naarmate we meer ‘de schedel & gelaatsbeenderen’ gaan bestuderen, zullen we merken dat deze lessen tot
leven komen:
- ‘de schedel’ dat symbool staat voor het principe: wat ertoe leidt dat we ten leven kunnen worden opgewekt,
- Ons gelaat dat symbool staat voor het principe: wat ons leidt tot ‘geestelijke volmaaktheid’, OPDAT we van
aangezicht tot aangezicht kunnen komen te staan met onze Schepper!
Mocht je niet vertrouwd zijn met de positie van de diverse beenderen van de schedel, of je hebt geen
mogelijkheid om een anatomieboek te kunnen raadplegen, dan zal je aan het eind van dit artikel enkele
bladzijden vinden met illustraties.

SCHEDEL BEENDEREN…
Het woord ‘hersenschedel’ (cranium) komt van het Griekse woord ‘perikepha’laia’ (= ‘…helm…’). In de
Bijbel wordt gezegd dat wij “…de helm des heils moeten aannemen en het zwaard des Geestes, dat is het
woord van Elohim…” (Efe.6:17).
Dus: de beenderen, waaruit de schedel bestaat, geven de principes aan, die ons leiden tot heil / behoud.
Websters definieert ‘…heil / behoud…’ als volgt:

heil / behoud

Binnen de theologische wereld, de verlossing van de mens vanuit de slavernij der zonde en het
onderworpen zijn aan de eeuwige dood, waarop hem eeuwigdurend geluk wordt toegerekend.
Dit is het grootse behoud / verlossing’.

Dit grijpt terug op: de belofte van onze opstanding ten Leven’, d.m.v. YaHshua.
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Hier onder staan de Schedelbeenderen aangegeven, tesamen met de principes waar deze symbool voor staan:
 achterhoofdsbeen  verloochening van het zelf
 slaapbeen  beloften van YaHWaH
 gerechtigheid van YaHshua  wiggebeen  Ark des Verbonds, het uiteindelijk
 wand been
uitwissen van de zonde & de
verzoening (at-one-ment) met
YaHWaH
 bezegeling van YaHWaH
 wierookaltaar / Gebed
 voorhoofds been
 zeefbeen

ACHTERHOOFDSBEEN…
Omdat het Achterhoofdsbeen de basis van de Schedel vormt, staat dit symbool voor ons fundament (de
hoeksteen) ZELFVERLOOCHENING, wat ten volle manifest wordt in “…De steen, die de bouwlieden
afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden …” = YaHshua.
Er zijn slechts enkele karakteristieken van dit been, waardoor we tot deze conclusie zijn gekomen.
- De opvallendste karakteristiek is de Foramen Magnum (zie plaatjes op de laatste blz.), de ovale holte
waardoor de schedelholte in verbinding staat met het Ruggemerg.
- Op de Foramen Magnum komt de Hersenstam (dat symbool staat voor het Offeraltaar; wat in het artikel
over het Zenuwstelsel wordt besproken) samen met het ruggemerg.
Daarom staat het Achterhoofdsbeen voor “…offeren…” of “…verloochening van het zelf / het fysieke…”,
wat vereist wordt van iedere volgeling van YaHshua:
• “…Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van Elohim, dat gij uw lichamen
aanbiedt tot een levend, heilig en Elohim welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst…” (Rom.12:1)
Het is bij de Foramen Magnum, dat het Achterhoofdsbeen verbonden is met de Atlas, welke de eerste wervel
is. De Atlas is van groot belang, aangezien het deze wervel is dat ons in staat stelt om ‘..ja..’ te kunnen knikken.
Door ‘…ja…’ te zeggen tot YaHWaH verliezen we omwille van Zijn zaak ons leven & worden wij voor Hem
geheiligd, waardoor uiteindelijk onze fysieke natuur gedood wordt & ons leidt ten eeuwige leven, bij het vormen
van ons volmaakte lichaam. Dus….’zelfverloochening’ leidt tot heil / verlossing:
• “…Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks
zijn kruis op en volge Mij. Want een ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden…” (Luc.9:23-24)
‘Het fundament van ons geloofsleven’ is: ZELFVERLOOCHENING. Glashelder stelt de Schrift dat wij slechts
één meester kunnen dienen. Het resultaat is dan, ingeval we YaHWaH dienen en het vlees verloochenen, we
gevormd zullen worden naar Zijn beeld: als Zijn Geest binnen in ons ontsluierd.
• “…Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan
de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet Elohim dienen en Mammon…” (Matt.6:24)
YaHshua’s gehele leven op deze aarde was: een beeltenis van zelfverloochening. Hij kwam vanuit een positie
waarin hij alles bezat, naar dat van een jongeman die nergens een plek had om zijn hoofd neer te kunnen leggen:
• “…En YaHshua zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de
Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen…” (Matt.8:20)
Vanuit de Schrift lezen we dat hij zijn gehele leven lang enkel ernaar verlangde om ‘…de wil van de Vader…’
te doen:
• ”… Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik
zoek niet mijn wil, doch de wil van de Vader, die Mij gezonden heeft.…” (Joh.5:30)
Vervolgens maant YaHshua ons aan om zijn voorbeeld (van zelfverloochening) na te volgen, indien wij één met
hem willen zijn:
• ”… Want al wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en
moeder.…” (Matt.12;50)
Nu blijft nog over: WAT is datgene ‘wat we moeten offeren’? De woorden ‘…zelf-verloochening…’ zegt dit al.
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Het is ‘het verloochenen van ons ZELF of onze fysieke / zinnelijke geaardheid’. Het is onze zinnelijke
geaardheid dat op het offeraltaar zal worden verbrand, met als gevolg dat enkel overblijft: de Geest, zodat we
YaHWaH kunnen verheerlijken. Op het Altaar, zal het vuur van YaHWaH (d.i. Zijn Wet) ons vlees wegbranden,
zodat wij verheerlijkt kunnen worden:
• ”… aan zijn rechterhand zagen zij een vurige wet…” (Deut.33:2)

Mozes’ voorbeeld van ZELF-verloochening…
In de Schrift kunnen we een voorbeeld zien van ‘…de vurige wet…’ dat ‘de fysiek / zinnelijke natuur van de
mens’ wegbrandt, waarop de mens verheerlijkt overblijft: zoals in het voorbeeld van Mozes.
Mozes was niet bang om ‘zijn zelf’ te laten sterven en betrad de rokende berg in de tegenwoordigheid van
Vader om de goddelijke Wet in ontvangst te nemen. Op deze manier was hij niet bang om zich ‘…zijn lichaam
aan te bieden tot een levend, heilig en Elohim welgevallig offer …’.
Het gevolg was dat hij een voorproefje kreeg van ‘de verheerlijking’( = dood voor de fysiek-zinnelijke natuur &
levend door de Geest), dat ook aan ons beloofd is, wanneer het Loofhuttenfeest in ons vervuld zal zijn. Het was
bij de terugkeer van de 8e tocht ‘de Berg af’, dat Mozes’ aangezicht straalde. Mozes staat hier symbool voor
de overwinnaargroep. Zo ook zullen wij, als we nu naar het vlees sterven, (ingeval wij door YaHWaH waardig
bevonden worden) op de 8e dag van Loofhutten gaan behoren tot de groep van overwinnaars: verheerlijkt &
waar de 2e dood geen macht over ons zal hebben.
• ”… Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, (de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van
Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist hij niet, dat de huid van ZIJN GELAAT STRAALDE,
DOORDAT HIJ MET HEM GESPROKEN HAD…” (Exod.34:29)
• ”… Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de 1e opstanding: over hen heeft de 2e dood geen macht,
maar zij zullen priesters van Elohim en van de Messias zijn en zij zullen met Hem als koningen
heersen, die 1000 jaren…” (Opb.20:6)
Aan de andere kant was het volk van Israël ten tijde van Mozes bang, dat zij zouden sterven. ‘De dood’ is het
uiteindelijk doel van het Brandofferaltaar, de dood van de fysiek-zinnelijke natuur, opdat ‘het leven van de
Geest’ binnenin jou openbaar gemaakt kan worden.
• ”… En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de
bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, BEEFDE HET EN BLEEF VAN VERRE STAAN. En
zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; MAAR ELOHIM SPREKE NIET MET
ONS, OPDAT WIJ NIET STERVEN…” (Exod.20:18-19)
Daarom kon ‘HET VOLK VAN ISRAËL ALS GEHEEL’ nog niet ‘de verheerlijking van de vervulling van
Loofhutten’ ondervinden. Maar dit zal wel op een later tijdstop op deze feestdag plaats gaan vinden, tezamen
met al degenen van Israël die niet behoren tot de overwinnaargroep, als (na de 1000 jaren) op de 8e dag de
boeken (van de wet) worden geopend.
- Al degenen die in ‘het boek des levens’ staan geschreven (wat erop duidt, dat er ook gelovigen in de 2e
opstanding zijn) zullen eeuwig leven ontvangen, en
- degenen waarvan niet bevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens, zullen in de poel des
vuurs worden geworpen. Dit is geen poel van eeuwige verdoeming, maar veeleer een poel van zuivering /
loutering. Deze mensen zullen, net zoals de overwinnaars vòòr hen, gelouterd worden door de Wet van
YaHWaH, zodat Hij Zichzelf ten volle binnenin hen kan ontsluieren.
Deze loutering dat een ieder van ons moet ondergaan, is
 ‘de verloochening van het zelf /  de omarming van YaHWaH en  het komen onder Zijn bedekking,
het fysiek-zinnelijke &
Zijn Wetten, &
net zoals Mozes indertijd
•
• ”… En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken
geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden
geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. … En wanneer
iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel
des vuurs…” (Opb.20:12, 15)
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Hieruit blijkt dat wij pas in ‘de volheid van Loofhutten’, DE HEERLIJKHEID VAN YAHWAH kunnen komen, als
we eerst op een of andere manier DOOR ZIJN WET GEZUIVERD / GELOUTERD zijn.
Er is dus sprake van stappen, om tot Zijn Heerlijkheid te kunnen ingaan. We kunnen dus niet in één keer vanuit
onze heiliging bij het Pascha een sprong maken naar ‘de verheerlijking van Loofhutten’. Er moet een tussenstap
worden genomen: d.i. onze woestijntocht tot Pinksteren, dat symbool staat voor: het horen van de Wet,
d.m.v. de inwoning van Zijn Geest, dat ons leidt tot een volledige verloochening van het zelf & de
onderwerping aan Hem. Door het horen van de Wet & de inwoning van de Geest wordt de fysieke natuur gedood,
Zònder deze verloochening van het zelf / het fysieke, kan de Geest van YaHWaH niet in ons ten volle worden
ontsluierd. Dat is nu precies wat het ACHTERHOOFDSBEEN [‘de hoeksteen / het fundament van onze
schedel, de helm des heils] ons leert, opdat wij ‘de belofte dat in de Schrift geschreven staat’ mogen ontvangen:
• ”… En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (loofhutten) van Elohim is bij de
mensen EN HIJ ZAL BIJ HEN WONEN, en zij zullen zijn volken zijn en Elohim zelf zal bij hen zijn…”
(Opb.21:3)
Als we even terug komen op de Foramen Magnum en het verslag van Mozes, zien we nog meer stukjes
informatie dat we kunnen aanleggen. De gebeurtenissen die leiden tot Mozes’ terugkeer met zijn stralende
aangezicht naar het volk Israël zijn waardevol om nader te onderzoeken.
Toen ‘de heerlijkheid van Vader’ aan Mozes voorbij ging, werd Mozes in een rotsholte gezet.
• ”…YaHWaH zei: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; wanneer Mijn heerlijkheid
voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met Mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan.
Dan zal Ik Mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien
worden…” (Exod.33:22)
•

‘tsur’ rots, rotsholte, gesteente, rotsblok, rotsgrond, rotskloven
Hier betekent het woord: een rotsholte of kloof. Daarom slaat het op de holte in het Achterhoofdsbeen, de
Foramen Magnum (oftewel ‘…grote opening…’) . Omdat we gemerkt hebben dat deze ondervinding van
Mozes een voorproefje was van ‘de verheerlijking van Loofhutten’, moet dit daarom voor ons een voorbeeld
zijn: dat ook wij op onze reis naar de verheerlijking (transfiguratie) een ‘rotsholte’ ervaring moeten hebben.
Om een beter begrip te kunnen verkrijgen van wat Mozes ondervond, moeten wij op zoek gaan naar andere
verwijzingen naar ‘…rotskloven…’ in de Schrift:
• ”… De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op,
kom, mijn liefste, mijn schone, kom! Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat
mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk…”
(Hooglied 2:13-14)
• ”… Gij inwoners van Moab, verlaat de steden en woont in de steenrotsen, en doet als de duiven, die
nestelen in de kloven aan den ingang der holen…” (Jer.48:28)
Hier wordt gesproken over duiven die in de rotsholtes wonen. Wat voor betekenis heeft de duif geestelijk
gezien? De Schrift leert ons dat duiven ‘symbool staan voor de Heilige Geest’ & de Rots symbool staat voor
YaHshua:
• ”… Terstond nadat YaHshua gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden
zich, en hij zag de Geest van Elohim nederdalen als een duif en op Hem komen…” (Matt.3:16)
• ”… en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met
hen meeging, en die rots was de Messias.…” (1Cor.10:4)
In het artikel over het Zenuwstelsel zullen we leren, dat binnenin onze schedel onze hersens gehuisvest zijn
met haar diverse structuren, die collectief symbool staan voor ‘de Troonzaal van Vader’. Als gevolg van onze
‘zelfverloochening’ gaat de Geest / duif de troonzaalruimte binnen door de holte van de rots (foramen magnum)
door de Geest van YaHWaH geleid dat Hemzelf met ons verenigd in Zijn verblijfplaats.

Hier is interessant om op te merken dat de Rots (dat YaHshua is), in de Schrift ook gesymboliseerd
wordt als het ‘…hoofd…’:

 ”… en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is…” (Coll.1:18)
Vervolgens wordt ons in de Schrift gesteld, dat wij ‘de geestesgesteldheid van YaHshua’ moeten hebben:
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 ”… Want wie kent de zin van YaHWaH, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de gezindheid
van de Messias…” (1Cor.2:16)

Wanneer hebben wij ‘de gezindheid van YaHshua’? Wij hebben ‘de gezindheid van YaHshua’ als onze
geest wakker geschud is door Zijn Geest, waardoor we in dit ontwaken ‘de nieuwe mens’ worden .

Belangrijk om op te merken is, dat sommige ‘…bouwers…’ de geestesgesteldheid van YaHshua
WEIGEREN & VERWERPEN en daarentegen ervoor KIEZEN OM DAARVOOR IN DE PLAATS een
andere gesteldheid of steen te plaatsen.
Zij verwierpen ´de hoeksteen van zelfverloochening´, waardoor de Geest – duif niet in hun denken
verblijf kon houden. Daarom lieten zij zich leiden door het fysiek – zinnelijke en niet door de Geest.
Dit kan niet altijd zo zijn, aangezien ‘de verworpen steen’ uiteindelijk ‘de hoeksteen van Sion’ zal worden
 ”… en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een
heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Elohim welgevallig zijn door
YaHshua de Messias. Daarom staat er in een schriftwoord: ZIE, IK LEG IN SION EEN UITVERKOREN
EN KOSTBARE HOEKSTEEN, en WIE OP HEM ZIJN GELOOF BOUWT, ZAL NIET BESCHAAMD
UITKOMEN. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de
bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een
rots der ergernis…” (1Petr.2:5-7)
Nu we hier dus voor ons ‘de Verheerlijking’ (de Transfiguratie) aan het werk hebben gezien, oftewel het
komen in de heerlijkheid van YaHWaH, dienen ook wij ‘een rotsholte-ondervinding’ mee te kunnen maken.
Te weten:
 het verloochenen van ons  het
verlangen
eigen fysiek-zinnelijke zelf &
YaHWaH te zien &

om  het verlangen om geleid te worden door
‘de inwoning van Zijn Geest’ (de duif)

Mozes verlangde ernaar om zich in te stellen op ‘de gezindheid van YaHshua’, aangezien hij zijn vlees
verloochende en toeliet dat ‘de Geest van YaHWaH’ in hem heerste. Dit wordt aangetoond vanuit het feit dat
Mozes Vader vroeg of hij Zijn heerlijkheid mocht zien.
Vaders antwoord was, dat geen mens Zijn aangezicht kon zien en toch nog kunnen blijven leven. Ons
levensdoel is, om te komen tot het punt waarop we Vaders aangezicht kunnen zien, wat resulteert in de
volledige dood van onze fysieke-zinnelijke natuur. Dit verlangde Mozes nu juist, toen hij Vader vroeg of hij Zijn
heerlijkheid mocht zien.
 ”… Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben…” (1Cor.13:12)
Daarop was het dat YaHWaH Mozes in de holte van de rots plaatste, toen Hij voorbij kwam. Als gevolg van dit
gebeuren straalde het gezicht van Mozes, toen hij weer beneden van de berg af kwam, wat een voorproefje
was van ‘de nog toekomstige verheerlijking.
Dit rotsholte-gebeuren’ is een schitterende stap in onze levenswandel om te worden ver-één-igd met Vader,
zoals het in den beginne was:
 ”… Maar hij zei: DOE MIJ TOCH UW HEERLIJKHEID ZIEN. Hij nu zei: Ik zal Mijn luister aan u doen
voorbijgaan en de naam van YaHWaH voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij
ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.
Hij zei: GIJ ZULT MIJN AANGEZICHT NIET KUNNEN ZIEN, WANT GEEN MENS ZAL MIJ ZIEN EN
LEVEN. YaHWaH zei: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; WANNEER MIJN
HEERLIJKHEID VOORBIJGAAT, ZAL IK U IN DE ROTSHOLTE ZETTEN en u met Mijn hand bedekken,
totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik Mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar
Mijn aangezicht zal niet gezien worden…” (Exod.33:18-23)
 ”… Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, (de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van
Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist hij niet, dat DE HUID VAN ZIJN GELAAT STRAALDE, doordat
hij met Hem gesproken had…” (Exod.34:29)

De STEEN dat door de Bouwlieden verworpen werd & Ezechiëls Visioen…
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Zoals we eerder al opmerkten, zijn er enkelen die ‘deze hoeksteen van zelf-verloochening’ VERWERPEN.
Het gevolg van het afkeuren / verwerpen van deze steen (m.a.w. dat men ‘de geestesgesteldheid van YaHshua
niet toelaat) is, dat men zich, in plaats van de Geest van YaHWaH, laat leiden door ‘de gedachten en
levenswijze van hun eigen fysiek-zinnelijke natuur’.
 Deze ‘vervalste steen van het vlees’ wordt beschreven in het boek Ezechiel:
(Eze.8:1-3)
e
e
e
 ”…In het 6 jaar, in de 6 maand, op de 5 der maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda
voor mij zaten, viel daar de hand van YaHWaH op mij. En ik zag en zie, daar was een gedaante, als van
vuur; vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden was vuur; en vanaf zijn lendenen naar boven had
het de aanblik van een lichtgloed, schitterend als metaal. En Hij strekte iets uit, dat de vorm had van
een hand, en greep mij bij een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen aarde en
hemel en bracht mij in gezichten van Elohim naar Jeruzalem, bij de ingang van de binnenste poort,
die op het noorden uitziet, waar het afgodsbeeld zich bevond, het voorwerp van naijver, dat naijver
opwekt…”
Ezechiëls visioen vond plaats gedurende: het 6e jaar, 6e maand en 5e dag. Gedurende die periode van deze 5e
dag, werd Ezechiël getoond wat er binnenin ‘het fysiek-zinnelijke denken’ plaats vindt. En op “…de volgende
morgen…” van Ezechiël 12:8 zou sprake zijn van ‘de volheid van de tijdsperiode van het 6e jaar + 6e maand
+ 6e dag – oftewel 666 (‘6’ is het getal van de mens).
 ”… De volgende morgen kwam het woord van YaHWaH tot mij:…” (Eze.12:8)
In dit visioen werd Ezechiël opgeheven ‘…tussen aarde en hemel…’. Als we ons lichaam nader bekijken, dan
kunnen we stellen dat ons hoofd ‘de hemel’ symboliseert, waar de troonzaal van YaHWaH bevindt, en ons
lichaam ‘de aarde’ symboliseert.
De enige manier om tussen het hoofd (de hemel) en het lichaam (de aarde) te kunnen reizen is, via ‘de holte in
de rots’ oftewel de Foramen Magnum. Doordat Ezechiël tussen hemel & aarde werd opgeheven, was hij zo dus
in staat om binnenin ‘de denkwereld’ te kunnen kijken. In dit visioen staat, dat hij via ‘…de binnenste poort…’
in de schedel kon kijken
[In het volgende artikel over het Zenuwstelsel zullen we de Hypothalamus & Thalamus
bestuderen. De Hypothalamus betekent ‘onder de binnenste kamer’ & de Thalamus betekent
‘binnenste kamer’. Deze twee structuren maken deel uit van het Verzoendeksel’ (van de Ark des
Verbonds) dat zich in het Allerheiligste van de Tempel bevindt en de plek is van waaruit YaHWaH
met Zijn volk communiceert].
Toen Ezechiël in zijn visioen binnenin het hoofd keek, merkte hij niet ‘de openbaarmaking van de heerlijkheid
van YaHWaH’ op, maar zag wel aan de noordkant ‘…het afgodsbeeld…’. Als we ervan uit gaan dat ons
lichaam ‘de tempel’ is en in de richting van het westen kijken, dan zal onze linkerkant ons noorden of linker
hersendeel zijn. Ons linkerhersendeel is onze ‘intellectuele hersenkant’, terwijl het rechterhersendeel onze
‘creatieve hersenkant’. In zijn visioen zag Ezechiël het afgodsbeeld (‘…het voorwerp dat naijver opwekt…)
aan de noordkant.
Webster omschrijft ‘naijver’ als volgt:

‘naijver’ Gloed, vuur, ijver, afgunst, dat opgewekt wordt door ongeacht wat, dat bij anderen tot naijver
kan wekken, of hen hartstocht en voordeel kan opleveren m.b.t. ‘wat wij ook voor onszelf wensen’.
Dus in ‘het fysiek-zinnelijke denken’ (dat beheerst wordt door intellectualisme en niet onderworpen is aan de wil
van Vader) bevind zich dit afgodsbeeld (…dat naijver opwekt…),
- aangezien het een denkwijze is dat niet wil dat YaHWaH ‘boven hen verheven is’ & al de heerlijkheid bezit,
- doch veel liever de heerlijkheid voor zichzelf wil houden.
Dit laat nogmaals zien, dat ‘degenen die zich door ‘het fysiek-zinnelijke denken’ laten leiden, nog steeds niet het
principe van ‘zelf-verloochening’ (zoals dat uitgebeeld wordt in het Achterhoofdsbeen) ondervonden hebben.
‘Uit zijn op onze eigen heerlijkheid’ is tegengesteld aan ‘’waar we in de Schrift toe worden aangespoord’:
 ”..Hetzij dan dat gij eet, of dat gij drinkt, of wat gij doet, doet dat alles ter ere van Elohim..” (1Cor.10:1)
Dus als we ons vertrouwen leggen in ‘het intellectualisme van onze eigen fysieke hersenen’ & niet op de Geest
van YaHWaH binnen in ons, dan zetten we in onszelf dit afgodsbeeld (…dat naijver opwekt…) op, als we
menen beter te zijn dan YaHWaH.
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 ”… Of willen wij de Meester tot naijver wekken (willen uitdagen)? Zijn wij soms sterker dan Hij?…”
(1Cor.10:22)
Daarom snappen we nu waarom ieder persoon beheerst wordt door één van de twee huizen:
- of… ‘het HUIS van het fysiek-zinnelijke’, dat aangestuurd wordt door het menselijk intellect,
- of… ‘het HUIS van YaHWaH’, de heerschappij van YaHWaH binnenin ons – dat het resultaat is van zelfverloochening.
Aan zowel ‘het HUIS van het fysiek-zinnelijke’ als ‘het HUIS van YaHWaH’ zijn een bepaald aantal oudsten
verbonden.
Aan het functioneren van ‘het HUIS van YaHWaH’ zijn 24 oudsten & 70 oudsten verbonden:
 “…Moses klom dus omhoog met Aäron, Nadab, Abihoe en de 70 oudsten van Israël. Daar mochten zij
de Elohim van Israël aanschouwen; onder zijn voeten was iets als een vloer van saffier, Zijn gestalte
dat stralend is als de hemel zelf. En Elohim strekte zijn hand niet uit tegen de uitverkorenen onder
Israëls kinderen, ofschoon ze Elohim hadden aanschouwd. Daarna at en dronk men…” (Exod.24:9-11)
 ”… Rondom de troon zag ik 24 tronen, en op de tronen 24 Oudsten gezeten, in witte klederen gehuld,
met gouden kronen op het hoofd…” (Opb.4:4)
Omdat ‘het HUIS van het fysiek-zinnelijke’ vals is, aangezien het een kopie is van de opzet van ‘het HUIS
van YaHWaH’, moeten we ook in Ezechiëls visioen de 24 oudsten & 70 oudsten vinden:
 “…daarop sprak Hij tot mij: Mensenkind, breek maar door de muur heen! Ik brak door de muur heen,
en daar zag ik een deur. Nu sprak Hij tot mij: Kom de erge gruwelen zien, die men hier bedrijft!
Ik ging naar binnen, en aanschouwde allerlei afbeeldingen van kruipend en afschuwelijk gedierte aan
alle kanten op de wand gegrift: allemaal schandgoden van Israëls huis.
70 MANNEN VAN DE OUDSTEN UIT HET HUIS VAN ISRAËL, waaronder ook Jaäzanja, de zoon van
Sjafan, stonden daarvoor overeind, ieder met zijn wierookpan in de hand, zodat een dikke
wierookwalm opsteeg.
En Hij sprak tot mij: ZIET GE, MENSENKIND, WAT DE OUDSTEN VAN ISRAËLS HUIS IN HET
DONKERDOEN; HOE IEDER ZIJN BEELDEN BEWIEROOKT? Want ze denken: "YaHWaH ziet ons tòch
niet; YaHWaH heeft het land verlaten!" …” (Eze.8:8-12)
Naarmate Ezechiël door dit visioen ging, kon hij scherper waarnemen wat gevonden werd in ‘het fysiekzinnelijke 666-denken’, dat vol stond met ‘…allemaal schandgoden, allerlei afbeeldingen van kruipend en
afschuwelijk gedierte aan alle kanten op de wand gegrift…’. Wat een volslagen tegenstelling tot ‘de heerlijkheid
van YaHWaH’! We zien in de hierboven aangehaalde verzen dat OOK hier 70 oudsten tegenwoordig waren.
Daarom is het ware model van YaHWaH vervalst. Maar dit is nog slechts de buitenkant van de tempel.
Als we daarin dieper gaan kijken, vinden we de 24 oudsten:
 ”… Ten slotte bracht Hij mij naar de binnenvoorhof van YaHWaH’s huis; daar stonden aan de ingang
van YaHWaH’s heiligdom, tussen het voorportaal en het altaar, ONGEVEER 25 MAN; ZE HADDEN DE
RUG NAAR YAHWAH’S HEILIGDOM GEKEERD, en naar het oosten starend, bogen ze zich neer naar
de zon in het oosten…” (Eze.8:16)
In dit namaak Huis bevinden zich in plaats van 24 oudsten “…ongeveer 25 man…”. Wie of wat is deze 25e man?
 ”… Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en DE MAN
DER GODDELOOSHEID is verschenen, het kind der verdoeming, de tegenstander (de ‘satanas’) die
zich verheft tegen al wat Elohim of heilig heet, zodat HIJ ZICH NEERZET IN ELOHIMS TEMPEL EN
ZICH AANSTELT ALS ELOHIM…” (2Thess.2:3-4)
Dus ‘de 25 man’ nemen feitelijk de plaats in: op de troon van Vader.
Deze man is ‘de mens van zonde’; en het is juist deze mens van zonde (zonde = overtreding der Wet) dat over
‘het lichaam’ heerst, tenzij… wij onszelf verloochenen & YaHWaH in al Zijn Oppermacht hebben om over ons
zijn te heersen.
Ook hier merken we dus,
- dat we niet YaHWaH EN de mammon kunnen dienen, het is OF de ene OF de andere,
- dat het principe dat beslist WIE op ‘de troon van ons lichaam’ zal zitten is: ‘zelf-verloochening’.
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In de Schrift zijn er nog andere voorbeelden, waarop de 70 oudsten van toepassing zijn. Herinner je je nog dat
YaHshua 70 discipelen aanstelde?
 ”… Daarna stelde de Heer nog 70 anderen aan, en zond ze twee aan twee voor Zich uit naar elke stad
of plaats, waar Hij zelf naar toe wilde gaan….Toen de 70 waren teruggekeerd, zeiden ze verheugd:
Heer, zelfs de duivels zijn ons onderworpen in uw Naam…” (Luc.10:1, 17)

Haman, door ‘het HUIS van het fysiek-zinnelijke’ geleid…
Het verslag van Esther is een nader onderzoek waard, bekeken vanuit de twee karakters: die van Haman en
die van Mordechaï. Een van deze mannen, namelijk
Haman: wordt beschouwd als: degene die over ‘het HUIS van het fysiek-zinnelijke’ heerst, terwijl
Mordechaï: die YaHWaH heeft, gezeten op de troon van zijn tempel’
Als je het spoor van Hamans’ geslachtslijn terugvoert, dan zal je merken dat hij een Amelekiet is.

‘Amaleqiy Amelekieten. Am = volk, Melek = koning. “…het volk dat koning over zichzelf is…”.
Hieruit blijkt duidelijk, dat de Amelekieten YaHWaH niet hebben, om op hun troon te zitten, doch veeleer ‘de
mens der zonde’, het fysiek-zinnelijke.
Haman wenste ‘de macht en de heerlijkheid van de koning’ voor zichzelf te houden en om door iedereen te
worden vereerd. (Esther 6:6-9)
 ”…Toen Haman was binnengekomen, vroeg de koning hem: Wat moet er gebeuren met de man, aan wie
de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf: Wie zou de koning anders willen eren dan mij?
Daarom gaf hij de koning ten antwoord: Wat er moet gebeuren met den man, aan wie de koning eer
wil bewijzen? Men brenge een koninklijk gewaad, dat door de koning zelf wordt gedragen, en een
paard, dat de koning zelf berijdt, en dat op zijn kop de koninklijke tekenen voert. Dat kleed en dat
paard moet aan iemand van de rijksgroten worden gegeven, die tot de hoogste adel behoort, en deze
moet de man, die de koning wil eren, met dat gewaad bekleden, hem op dat paard rondleiden door de
straten der stad, en voor hem uit roepen: Dit moet gebeuren met den man, die de koning wil eren!…”
Dit is het volmaakte voorbeeld van ‘iemand die door het fysiek-zinnelijke’ wordt geleid.
Aan de andere kant is Mordechaï een illustratie van iemand die door YaHWaH geleid wordt.
Hij weigert voor Haman te buigen en hem eer te betonen. Mordechaï weigert dus om neer te buigen ‘om het
vlees te dienen’. Wat zijn naam Mordechaï betekent, kwam ook tot uiting in zijn daden:

‘Mord@kay ‘…kleine man…’.
Mordechaï wenste niet groots te zijn of enige heerlijkheid voor zichzelf te hebben. In plaats van dat hij, net zoals
Mordechaï, begerig was naar ‘de macht van de koning’, was Mordechaï uit op het voortbestaan van de
koning, door een samenzwering van moord tegen hem openbaar te maken. Niet alleen was Mordechaï
getrouwelijk aan de fysieke koning, ook zag hij ‘de oppermacht van YaHWaH in zijn leven en de levens van
anderen, n.l. dat van Esther. Dit wordt geïllustreerd in het volgende vers:
 ”… Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en
uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en WIE WEET, OF GIJ NIET JUIST MET
HET OOG OP DEZE TIJD DE KONINKLIJKE WAARDIGHEID VERKREGEN HEBT.…” (Esth.4:14)
Hier laat Mordechaï Esther inzien, dat ‘alle omstandigheden in het leven’ door YaHWaH om een bepaalde
reden ZODANIG VOORDOEN, opdat we onder Zijn leiding moeten komen te staan, dat we onder Zijn
hoofdschap zullen wandelen.
Vanuit ‘de bestemming van ieder mens’ blijkt ook ‘tot welk huis zij behoorden’. Hamans leven eindigde in ‘de
dood’, terwijl Mordechaï verhoogd en verheerlijkt. Zo ook leidt de levenswijze van de mens tot ‘de dood’.
 ”… Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood…” (Spreu.14:12)
Terwijl degenen ‘die door YaHWaH worden aangestuurd’ Zijn heerlijkheid zullen voortbrengen:
dood’, terwijl Mordechaï verhoogd en verheerlijkt. Zo ook leidt de levenswijze van de mens tot ‘de dood’.
 ”… Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en
er is geen onrecht in hem…” (Joh.7:18)
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 ”… Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van Elohim, en mede-erfgenamen
van de Messias; immers, indien wij delen in zijn lijden, is opdat wij ook mee tot die heerlijkheid
verheven worden…” (Rom.8:17, LUTH)
-

Moge ons dit ertoe leiden om aan YaHWaH te vragen, of Hij ons zo zal maken om op de troon te verblijven &
opdat wij ons aan Hem zullen kunnen onderwerpen,
zodat wij Zijn heerlijkheid verder kunnen uitbrengen, en ten leven geleid mogen worden, niet ten doe.

Jacobs Voorbeeld van Zelf-verloochening…
Toen ik het Achterhoofdsbeen en de betekenis ervan aan het bestuderen was, kwam mij in gedachte het
verhaal van Jacob, toen hij voor zijn leven moest vluchten, vanwege zijn broer Ezau. Op dat moment had ook
hij een droom, waarvan we in Gen.28:10-22 lezen. Omdat hij tijdens zijn vlucht geen plaats had om (net zoals
YaHshua) zijn hoofd op te leggen, plaatste hij enkele stenen op elkaar om zijn hoofd daarop te leggen:
 ”… En hij bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam
een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen…” (Gen.28:11)
‘De Steen’ waarop hij lag, staat symbool voor YaHshua:
 ”…terwijl YaHshua de Messias zelf de hoeksteen is…” (Efe.2:20)
Toen Jacob zijn hoofd op deze steen neerlegde, kwam zijn achterhoofdsbeen hiermee in contact, waardoor hij
eraan herinnerd werd om in de Tabernakel / Loofhutten te komen (in deze fase van zijn leven, begon Jacob
aan zijn Pinkster / woestijn periode)
-

Je moet jezelf verloochenen… (achterhoofdsbeen)

-

& in YaHWaH / YaHshua vertrouwen… (steen)

Zoals we zullen merken, is dit de les dat hij moest leren.
Toen Jacob zijn droom had, bevond hij zich in zijn persoonlijke Pinkster (of woestijn) tijdsperiode. We merken
dit op omdat Jacob dezelfde eed aflegde als Israël indertijd deed op de Berg Sinaï:
 ”… En Jacob deed een gelofte: Indien Elohim met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik
ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders
huis wederkeer, dan zal YaHWaH mij tot een Elohim zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte
steen gesteld heb, zal een huis van Elohim wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt
de tienden geven…” (Gen.28:20:22)
 ”… Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die
YaHWaH hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat YaHWaH
gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan YaHWaH
over…” (Exod.19:7-8)
In zijn droom had hij een visioen van Tabernakel / Loofhutten.
- De engelen die naar beneden en naar boven klommen’ staan symbool voor de boodschappers die vanuit
het hoofd (hemel) naar de aarde (lichaam) kwamen en vice versa [dit zal in het artikel over het
Zenuwstelsel specifieker uitgewerkt worden, waarbij deze ladder symbool staat voor de ruggengraat.
- Ook wordt aangetoond dat wij in ‘de vervulling van Loofhutten’, net zoals YaHshua na zijn opstanding, kun
nen verhuizen van de geestelijke wereld (hemel) naar de fysiek-zinnelijke wereld (aarde) en vice versa.
 ”…Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel
reikte, en zie, engelen van Elohim klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder…” (Gen.28:12)
 ”… En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen van
Elohim opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen…” (Joh.1:51)
Dit visioen van boodschappers die vanuit het hoofd (hemel) naar het lichaam (aarde) gingen en vice versa, is
voor mij een getuigenis: dat YaHWaH’s boodschappen zonder onderbreking tot ons moeten komen doordat
we zelf-verloochening in praktijk moeten brengen net zoals de ruggegraat vast zit aan het achterhoofdsbeen.
Als we onszelf niet ‘in de handen leggen van YaHWaH’, dan zullen we ZIJN BOODSCHAPPEN gaan
interpreteren in overeenstemming met ons intellect / denkwijze, in plaats van YaHWaH’s denkwijze / wil.
Ditzelfde klopt ook voor ONZE VERZOEKEN naar de hemel. Als we geleid worden door ons fysiek-zinnelijke
denken, dan zal YaHWaH onze verzoeken niet aanhoren, als we niet vragen overeenkomstig onze eigen wil,
en niet naar Zijn wil.
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Maar, als daarentegen YAHWAH LEIDING GEEFT AAN ONS LICHAAM, dan zullen we ernaar verlangen om
enkel Zijn wil te doen, met als resultaat dat ‘we overeenkomstig Zijn wil zullen vragen’ & ‘onze verzoeken
zonder onderbreking door Hem zullen worden aangehoord’.
 ”… En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn
wil, ons verhoort…” (1Joh.5:14)
YaHWaH gaf aan Jacob ‘dit visioen van Loofhutten’ aan het begin van zijn lange woestijnreis (Pinksteren) als
aanmoediging om door te zetten. Vader deed hetzelfde met Israël bij hun vertrek vanuit Egypte, bij hun eerste
stopplaats in Succoth (wat betekent: ‘…Loofhutten…’).
 ”… Daarna trokken de Israëlieten op van Raamses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man te voet,
ongerekend de kinderen…” (Exod.12:37)
Jacobs naam betekent ‘…hij die de hiel vastgrijpt" of "onderkruiper"…’.
Hij deed en vertrouwde altijd op eigen kracht en met een fysiek-zinnelijk oogmerk.
- Hij wedijverde om het eerst geboorterecht ...
en slaagde daarin (Gen.25:29-34).
en slaagde daarin (Gen.27).
- Hij wedijverde om de zegen …
- Hij wedijverde met Laban…
en slaagde daarin (Gen.31).
- Maar… hiij wedijverde met YaHWaH en… faalde,..
en TÒCH…. ‘wint’ hij in feite.
In zijn worsteling met de engel (Gen.32:24-32) besefte Jacob dat hij NIET OP EIGEN KRACHT & OPZET ‘de
vijand’ kon overwinnen. Dus…door zichzelf (zijn eigen fysieke kracht en oogmerk) te verloochenen, werd zijn
naam veranderd in Israël, wat betekent: ‘…" YaHWaH heerst, "YaHWaH zegeviert"…’..
Deze naamsverandering is van groot belang, aangezien in de Schrift namen ‘HET KARAKTER’ symboliseren.
Daarom merken we dat Jacobs karakter veranderde, als gevolg van deze worsteling en zelf-verloochening
 VAN… een onderkruiper & plannenmaker

 NAAR… iemand die YaHWaH’s opperheerschappij omarmde

Hij vertrouwde niet langer op zijn eigen fysieke levenswijze, doch omarmde veeleer YaHWaH’s heerschappij in
zijn leven. Interessant om op te merken is, dat de engel die met Jacob worstelde, symbool stond voor Ezau:
 ”…omdat ik uw aangezicht gezien heb zoals men het aangezicht van Elohim ziet…” (Gen.33:10)
Als we in het aangezicht van onze tegenstanders YaHWaH zien, blijkt dat we in Zijn oppermacht geloven. Dit is
een les dat wij allemaal moeten leren.
 Een les van ‘jezelf ín alles verloochenen’ &

 Een les van een volledig vertrouwen op onze Hemelse
Vader’

Daarom is dit een Bijbels voorbeeld van: het principe van het Achterhoofdsbeen.
Ook merken we dat Jacob de plek waar de worsteling plaats vond ‘Pniël’ noemde, wat betekent: ‘…"naar
YaHWaH’s aangezicht gewend" …’. Enkel als we ons wenden tot YaHWaH’s aangezicht en onze eigen
levenswijze verloochenen, kunnen we één-met-Hem worden. Pas wanneer dit heeft plaats gevonden, kunnen
niet zoals Jacob toen Loofhutten binnen gaan:
 ”… Maar Jacob brak op naar Sukkot en hij bouwde zich daar te Sukkot een huis, en voor zijn kudde
maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot…” (Gen.33:17)
- Voor Jacob betekent het: deze zelf-verloochening gebeurde op eigen kracht en oogmerk, om dat te doen op
‘de manier waarop hij meende dat het moest worden gedaan’.
- Voor anderen kan het nog een probleem zijn waarmee zij kampen, maar het heeft allemaal uiteindelijk
dezelfde uitwerking: dat we UIT ‘het HUIS van het vlees’ vertrekken naar ‘het HUIS van YaHWaH’.

Verbindingen met het Achterhoofdsbeen…
Het Achterhoofdsbeen staat in verbinding met 6 beenderen: 2 wandbeenderen, 2 slaapbeenderen,
wiggebeen en atlas. ‘6’ is het getal van de mens. Dit is een getuigenis voor ons, dat we de fysiek-zinnelijke
mens zodanig moeten loochenen, dat YaHWaH in ons kan verblijven. Als een been in verbinding staat met een
ander been, duidt dit op een principe: dat zij ook in symbolische zin met elkaar verbonden zijn:
☼ De Wand-beenderen staan symbool voor ‘de gerechtigheid van YaHshua’.
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Volgens Webster betekent ‘GERECHTIGHEID’:

‘…Zuiverheid van hart & oprechtheid van leven’; inschikkelijkheid van hart & leven aan de goddelijke
wet. Gerechtigheid zoals dat in de Schrift en theologie gehanteerd wordt, staat welhaast gelijk aan
heiliging, door het hebben van een juist begrip m.b.t. heiligings principes & toegenegenheid van hart, en
onderwerping van zijn leven aan de goddelijke wet. Het betreft al datgene wat we ‘recht’, ‘oprechtheid’,
‘deugdzaamheid’ en heilige genegenheid noemen. Kortom: WARE GODSDIENST…”.
Wat we vanuit deze omschrijving afleiden:
…omdat ‘de gerechtigheid van YaHshua’ in ons openbaargemaakt moet worden, dienen we
‘zelf-verloochening’ (van het fysiek-zinnelijke) in praktijk te brengen & de levenswijze van YaHWaH te omarmen

☼

De Slaap-beenderen staan symbool voor ‘de beloften van YaHshua’.
Om ‘de beloften van YaHWaH’ te kunnen ontvangen, moeten we onszelf verloochenen. Ingeval wij onze
eigen levenswijze blijven volgen zal het enkel leiden tot ‘de dood’, doch zullen ‘leven in YaHWaH’ vinden
 ”…Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood..” (Spreu.14:12)
Ook als we ‘de beloften van YaHWaH’ glashelder in ons denken vasthouden, zullen we (in plaats te falen
of terug te vallen in onze oude zinnelijke levenswijze) bemoedigd in Zijn levenswijze blijven doorgaan, als
de zaken moeilijk verlopen.

☼

Het Wiggebeen staat symbool voor ‘de Ark des Verbonds’, het uitwissen van de zonde & de at-onement met YaHWaH..
- In het heiligdom was de Ark des Verbonds gehuisvest in het Heilige der heiligen, en
- Juist daar naar toe (op het Verzoendeksel waar YaHWaH bevindt) ging de Hogepriester één maal per
jaar op de Grote Verzoendag. Juist daar was het, waar ‘de heerlijkheid van YaHWaH’ werd openbaar
gemaakt.
 ”… En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op
de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal...”
(Exod.25:22). De SHEKINAH………..
 ”… Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het heilige der heiligen...”
(Exod.26:34)
‘Zelf-verloochening’ staat in verbinding met de Ark des Verbonds, omdat we YaHWaH pas van aangezicht
tot aangezicht kunnen ontmoeten, als we volkomen gezuiverd zijn & op één lijn staan met Zijn levenswijze.

☼

Al eerder in dit artikel hebben we besproken dat de Atlas ons in staat stelt om ‘ja te knikken’, en
voor ons het van groot belang om tot YaHWaH & Zijn levenswijze ‘…ja…’ te kunnen zeggen,
waardoor we dan ons fysieke-zelf verloochenen.
 ”… Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die VERLOOCHENE zichzelf en NEME
dagelijks zijn kruis op en VOLGE Mij....” (Luc.9:23)

.

Spieren die gehecht zijn aan het Achterhoofdsbeen…
Aan dit been zijn 12 paren (12 x 2) spieren gehecht. Dit aantal duidt op ‘volmaaktheid van heersen’.
Het getal ‘2’ duidt op ‘volwassen hulp / ondersteuning’. Als onze fysieke-zinnelijke natuur volledig is weggebrand
is ons beloofd: dat we zullen heersen onder de leiding van YaHWaH.
 ”… en Gij hebt hen voor onze Elohim gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als
koningen heersen op de aarde…”. (Opb.5:10).

WAND BEEN… (zie illustraties op de laatste blz.)
De Wandbeenderen staan voor ‘gerechtigheid’. Zoals we eerder in deze studie opmerkten, is ‘gerechtigheid’
volgens Webster’s als volgt:

☼ ‘…Zuiverheid van hart & oprechtheid van leven’; inschikkelijkheid van hart & leven aan de goddelijke
Pagina 12 van 15
De Hersenshedel – Deel 1
www.returning-home.net

wet. Gerechtigheid zoals dat in de Schrift en theologie gehanteerd wordt, staat welhaast gelijk aan
heiliging, door het hebben van een juist begrip m.b.t. heiligings principes & toegenegenheid van hart, en
onderwerping van zijn leven aan de goddelijke wet. Het betreft al datgene wat we ‘recht’, ‘oprechtheid’,
‘deugdzaamheid’ en heilige genegenheid noemen. Kortom: WARE GODSDIENST…”.
‘Gerechtigheid’ staat welhaast gelijk aan ‘heiliging’, het is ‘een toewenden naar de gelijkenis van YaHWaH’,
Die ‘liefde’ is.
 ”…En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die Elohim jegens ons heeft. Elohim is liefde, en
wie in de liefde blijft, blijft in Elohim en Elohim blijft in hem…”. (1Joh.4:16).
‘Gerechtigheid’ is onderwerping aan ‘de wet van YaHWaH’.
 ”… Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn GERECHTIGHEID…”. (Psalm 119:172).
En ‘liefde’ is ‘de vervulling van de Wet’.
 ”… ‘De liefde’ doet de naaste geen kwaad; DAAROM is de liefde de vervulling der wet…”. (Rom.13:10).
o Dank zij ‘het leven van onze Verlosser YaHshua’, kunnen wij ons bekleden met gerechtigheid’.
o Dank zij Zijn dood zijn onze zonden vergeven,
o Dank zij Zijn opstanding, hemelvaart & aanvaarding (in de tegenwoordigheid van YaHWaH), is het OOK
voor ons ook mogelijk gemaakt om in gerechtigheid voor onze Schepper te kunnen verschijnen.
 ”…Want, indien door de overtreding van één mens DE DOOD ALS KONING is gaan heersen door die
ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen,
LEVEN EN ALS KONINGEN HEERSEN door die andere, YaHshua de Messias…”. (Rom.5:17).

Verbindingen met de Wandbeenderen…
De Wandbeenderen staan in verbinding met 5 beenderen: het tegenovergestelde wandbeen, het
achterhoofdsbeen, het voorhoofdsbeen, het slaapbeen en wiggebeen. ‘5’ is het getal van ‘genade’. Een van de
manieren waarop Webster ‘genade’ omschrijft ia als volgt:
‘…Het aanwenden van de gerechtigheid van de Messias m.b.t. de zondaar. “…waar de zonde tot overvloed
kwam, daar kwam de genade in rijker overvloed …” (Rom.5).
Nu we (dank zij de gerechtigheid van YaHshua) ‘vrijgesteld zijn van de zonde’, moeten we DIENSTKNECHTEN
VAN YAHWAH’ & ZIJN GERECHTIGHEID worden, zodat ‘…wij allerheiligst zijn voor Hem…’.
 ”…Want, gelijk DOOR DE ONGEHOORZAAMHEID VAN ÉÉN MENS zeer velen zondaren geworden zijn,
zo zullen ook DOOR DE GEHOORZAAMHEID VAN ÉÉN zeer velen rechtvaardigen worden…”.
(Rom.5:19).
 ”… en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid…. Maar thans,
vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van Elohim gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als
einde het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die Elohim
schenkt, is het eeuwige leven in YaHshua de Messias, onze Meester…”. (Rom.6:18-23).
De beenderen waarmee de wandbeenderen verbonden zijn, geven blijk van de principes die voor YaHWaH
noodzakelijk zijn, om ons tot Zijn gerechtigheid te brengen.
 Omdat de 2 Wandbeenderen met elkaar verbonden zijn boven op de schedel, vormen zij de zijkanten en de
bovenkant van de schedel.
(Spreu.16:31)
 ”…Een sierlijke kroon is het grijze haar, op de weg der gerechtigheid wordt zij gevonden…”. Net
zoals de 2 wandbeenderen boven op ons hoofd toedekken, ZO kroont YaHWaH ons hoofd met heerlijkheid,
INDIEN ‘…we gevonden worden op de weg der gerechtigheid…’.

☼ De ACHTERHOOFDSBEEN staat symbool voor ‘zelf-verloochening’. Doordat wij onszelf
verloochenen, vormt YaHWaH in ons ‘gerechtigheid’.
 ”… Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, DIE VERLOOCHENE ZICHZELF en neme
dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het
verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden…”.
(Luc.9:23-24).
.
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☼

.

☼

.

☼

Het VOORHOOFDSBEEN staat symbool voor ‘de [ver]ZEGEL[ing] van YaHWaH’s karakter.. Het is
onmogelijk ‘het zegel van YaHWaH’s karakter’ op ons voorhoofd afgedrukt te krijgen, als we niet
bevonden zijn: ‘rechtvaardig’ te zijn, zoals YaHWaH rechtvaardig is:
 ”…En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid; Want Elohim Zelf is rechter. sela…”.(Psa. 50:6)
Het SLAAPBEEN staat symbool voor ‘de BELOFTEN van YaHWaH’.. In het Latijn is het woord ‘slaap’
‘temporal’, wat ‘tijd’ betekent. In de Schrift wordt ons geleerd, dat YaHWaH’s belofte van gerechtigheid
om de aarde te vervullen’ net zo zeer tijd zal kosten, als het de benodigde tijd kost om een tuin te doen
uitgroeien, terwijl de belofte REEDS een gegevenheid is en ZEKER zal worden vervuld.
 ”… Want zoals de aarde haar gewas doet ontluiken, en een tuin zijn zaad doet ontkiemen: Zo zal
YaHWaH, de Meester, gerechtigheid laten ontspruiten, en glorie voor het oog van alle
volken…”.(Jes.61:11)
 Het WIGGEBEEN staat symbool voor ‘de ARK des Verbonds, de definitieve kwijtschelding van ‘de
zonde’. ‘Gerechtigheid’ onderwerping aan de Wet. Indien men zich niet aan de Wet onderwerpt: zondigt
hij, of wordt als onrechtvaardig bevonden. Webster omschrijft het woord ‘onrechtvaardig’ als volgt:

‘…niet rechtvaardig, niet gerechtvaardigd, niet van harte en doorleefd onderworpen aan de goddelijke
wet; boos, slecht, zondig, verdorven....’.
Aangezien alle mensen gezondigd hebben, hebben we nodig: ‘HET BLOED VAN YAHSHUA’
- dat besprenkeld werd op het Verzoendeksel van de Ark des Verbonds, om ons te zuiveren van alle
zonden, opdat wij voor YaHWaH kunnen komen te staan, in de reine witte gewaden van gerechtigheid’:
 ”… en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen
zijn de rechtvaardige daden der heiligen…”.(Opb.19:8)
.

Aanhechting van spieren aan de Wandbeenderen…
Aan dit been is slechts één spier gehecht. Het getal ‘1’ staat symbool voor eenheid; wij kunnen pas weer met
onze Vader ver-één-igd (waarvan wij afkomstig zijn) als wij volledig gekleed zijn met gerechtigheid’.

Wordt vervolgd met : deel 2 De
Hersenschedel
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1. frontal bone
2. crista galli (ethmoid)
3. body of sphenoid
4. lesser wing of sphenoid
5. hypophyseal fossa
6. dorsum sellae of sphenoid
7. greater wing of sphenoid
8. squamous part of temporal
9. petrous part of temporal
10. occipital bone parietal bone

Schedelbeenderen




Schedelbeenderen
(beenderen van het neurocranium):
Aangezichsbeenderen (beenderen van het viscerocranium):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

os frontale
os parietale
os occipitale
os sphenoidale
os temporale
maxilla

os ethmoidale

Voorhoofdsbeen
Wandbeen
Achterhoofdsbeen
Wiggebeen
Slaapbeen
Bovenkaak
zeefbeen
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 t/m 5 ( & ethmoid been)
6 t/m 12

os zygomaticum
os nasale
os lacrimale
concha nasalis inferior
mandibula (ongepaard)
vomer (ongepaard)

Jukbeen
Neusbeen
Traanbeen
Neusholte
Onderkaak
Deel van het neustussenschot

1 frontal
2 ethmoid
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3 sphenoid
4 temporal

5 parietal
6 occipital

