
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 
 

Slangen en schorpioenen 
 

Wij hebben enkele jaren op een gevaarlijke plek gewoond waar we steeds op onze hoede moesten zijn 

voor slangen. We deden onze uiterste best om onze kinderen te beschermen tegen zulke gevaren. We 

leggen hun zo goed mogelijk uit hoe ze kunnen voorkomen dat ze deze dieren tegenkomen. 

 

We kwamen een wimpergroefkopadder tegen, en we gebruikten dat moment om onze kinderen te leren 

en te waarschuwen. Niet lang daarna zagen we dat er een schorpioen over onze muur kroop. Dit waren 

voor ons natuurlijk nieuwe dingen. Als iemand ertegen is gewapend en ermee bekend is, dan zijn zulke 

dingen een minder grote bedreiging. Maar, soms kun je nog zo voorzichtig zijn, en toch een slang 

tegenkomen. 

 

We noemen deze dingen omdat, vanuit Bijbels oogpunt, de fysieke wereld ons een realiteit laat zien van 

de geestelijke wereld, en daarmee kan de geestelijke uitleg ons iets leren over hoe het in de fysieke 

wereld werkt. Jesjoea gebruikte dit principe vaak door te onderwijzen in gelijkenissen. 

 

We bedoelen dit; als we begrijpen hoe fysieke processen werken, dan kunnen de Bijbelse metaforen ons 

meer inzicht geven in de geestelijke betekenis. En vaak worden slangen niet al te rooskleurig 

afgeschilderd in de Bijbel.  

 

Genesis 3:1-4 

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE (JHWH) God gemaakt 

had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle 

bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen 

wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U 

mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U 

zult zeker niet sterven. 

 

In deze introductie in het concept van de slang, zien we dat hij werd gebruikt om onjuiste instructies 

door te geven die in strijd zijn met het Woord. 

 

  



Jahweh gaf de mens bepaalde instructies om op te volgen. Het Hebreeuwse woord voor ‘instructie’ is 

Torah. Bij deze gebeurtenis zien we duidelijk dat de slang de instructies van Jahweh gebruikt en ze 

subtiel verdraait, en als zodanig infiltreert in de beïnvloedbare gedachten van de mens. Verderop leren 

we dat het gevolg van dergelijke valse instructies de dood is. Houd dit alles in gedachten … en als we 

steeds meer ontdekken over de geestelijke natuur en karakteristieken van de slang, probeer dan te 

overwegen wat we fysiek weten en begrijpen over slangen. 

 

We gaan het verder onderzoeken… 

 

Genesis 49:17 

Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat 

zijn berijder achterovervalt. 

 

De slang ligt “op het pad”. 

 

Talloze keren lezen we in het Woord dat Jahweh een weg of pad heeft dat wij moeten volgen. Nogmaals, 

die weg is het Woord van God, Zijn instructies, of meer specifiek in het Hebreeuws, Zijn Torah. 

 

In dit vers wordt Dan vergeleken met een slang die op de weg ligt. 

 

Nogmaals, houd dit alles in gedachten als we verdergaan… 

 

Psalm 58:4-5 

De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; 

de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. 

Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; 

zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt, 

 

De goddelozen spreken leugens dat lijkt op vurig slangengif. Houd dit in gedachten als we verdergaan… 

 

Psalm 140:4 

Zij scherpen hun tong als een slang, addervergif is onder hun lippen. 

 

Weet je, de tong spreekt woorden, zoals de slang in de woestijn, zoals de goddeloze leugens spreekt… 

en nogmaals, zulke woorden en leugens worden met gif vergeleken… Denk eraan dat het fysieke iets 

leert over het geestelijke en het geestelijke onderwijst over het fysieke. Dat is niet voor niets … 

 

Lukas 10:19 

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht 

van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. 

 

In Lucas staat dat we macht hebben over de vijand… symbolisch slangen en schorpioenen genoemd. De 

enige macht die in de voorgaande verzen is genoemd over slangen, is de kracht van het gif na een 

slangenbeet… datzelfde gif wordt metaforisch verbonden met het spreken van leugens, of misleiding. 

 

Waarom hebben we macht over slangen en schorpioenen? Ze hebben allebei gif, en brengen dat bij jou 

in, en daarbij is het gif een beeld voor valse instructies, een valse manier, misleiding. Maar mensen die 

in de waarheid zijn, zijn immuun voor dergelijk gif… wij moeten immuun zijn voor valse instructies, 

omdat we moeten leven in het Woord van God. We moeten in waarheid leven. We moeten ervoor waken 



dat we niet misleid worden. 

 

De vijand komt om te stelen, te doden en de waarheid te vernietigen… dat is de kracht van de vijand. 

Dat is het enige wapen dat de vijand heeft, en dat wapen is misleiding met valse instructies, die ervoor 

zorgen dat iemand de ware instructies, de Torah, het Woord van God, verlaat. En het is absoluut een 

krachtig wapen. Het is vergif. Het zijn valse instructies. 

 

Nogmaals, houd dit alles in gedachten als we verdergaan … 

 

Openbaring 9:2-5 

En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. 

En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen 

sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde 

macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras 

van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het 

zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te 

doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een 

schorpioen, wanneer hij een mens steekt 

 

De sprinkhanen waren als schorpioenen, en ze staken. Maar, net zoals Lucas liet zien, hebben deze 

schorpioenen geen macht over degenen die het zegel van God op hun voorhoofden hebben. Dit zegel is 

natuurlijk het geloof dat we hebben in het Woord, en Zijn Woord en ALLES wat daarin staat is waarheid 

en blijft waarheid, en dat wat wij als waarheid geloven, zal invloed hebben op alles wat we doen. Dit 

alles kan worden gelegd op het concept dat wordt getoond in het Sjema in Deuteronomium 6, dat op ons 

voorhoofd moet zijn geschreven, de instructies van God… dit betekent dat we ze horen en begrijpen, wij 

Sjema-en. Als er staat dat de instructies op ons hart zijn geschreven, dan betekent dat, dat we ze willen 

doen… en geschreven op onze handen gaat over wat we doen, want met onze handen doen we dingen. 

 

In vers 19 wordt gesproken over de staart van de schorpioen. Waarom? Omdat daar het gif zit, het gif 

(de leugens en het bedrog) dat valse instructie overbrengt, waardoor Jahweh’s Torah wordt verwijderd… 

en het verwijderen van Torah is schadelijk en destructief… en dat is precies wat we in de Hof zagen, in 

het begin. Dergelijk gif, zulke valse instructies, zijn gevaarlijk, en leiden uiteindelijk tot de dood. 

 

Openbaring 9:19 (WV) 

Want de macht van de paarden zit in hun bek, en ook in hun staart: want hun staarten zijn als 

slangen met koppen, waarmee zij letsel toebrengen. 

 

Zie je hoe de koppen en de staarten op een lijn worden gesteld? Op het eerste gezicht klinkt dat 

onlogisch, maar met je mond spreek je woorden, met je mond produceer je gif. 

 

Deze lijst met definities van geestelijke karakteristieken van slangen en schorpioenen is niet compleet, 

maar het geeft je een basis. 

 

Samenvattend weten we vanuit de Bijbel het volgende over slangen en schorpioenen. 

 

1) Ze nemen pure instructies, Torah, en brengen valse instructies in het lichaam in. 

 

2) De valse instructies worden metaforisch gif genoemd; die door de slang worden ingebracht als 

hij bijt, of door de staart van de schorpioen. 



 

3) De valse instructies, het vergif of de instructies die in strijd zijn met Jahweh’s Torah, brengen 

dood en vernietiging in het lichaam. 

 

Er zijn nog meer voorbeelden waarnaar we kunnen verwijzen, waarbij de Bijbel metaforisch verwijst 

naar slangen en schorpioenen. Een van de interessantste teksten om daarbij te noemen is Mattheus 23.  

Allereerst zegt Jesjoea dat de Schriftgeleerden en Farizeeën goed onderwijs geven als ze Mozes 

voorlezen, en dat we moeten doen wat wordt voorgelezen, en dat is natuurlijk alles wat Mozes heeft 

geschreven als Woord van God. 

 

Maar, de Farizeeën en Schriftgeleerden hadden de slechte gewoonte dat ze aan het Woord van God 

toevoegden, door hun tradities… ze brachten toegevoegde instructies in, waarmee ze dat wat Mozes 

schreef leeg maakten, de woorden die werden gelezen vanuit de Stoel van Mozes. Een voorbeeld 

daarvan is dat ze anderen dwingen om hun handen te wassen voor het eten. We lezen daarover in Marcus 

7. Het is zeker een goede gewoonte, maar het is geen instructie in het Woord van God. De Farizeeën 

voegden hun eigen valse instructies toe. 

 

Hoe noemt Jesjoea hen? 

 

Mattheüs 23:28 

Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol 

huichelarij en wetteloosheid. 

 

Mattheüs 23:33 

Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? 

 

Ze werden slangen genoemd, omdat ze toevoegden aan en afdeden van de geboden van God… iets dat 

specifiek is verboden volgens Deuteronomium 4:2 en 12:32. Daarom werden ze wetteloos genoemd. Ze 

werden slangen genoemd. 

 

Denk nu even terug aan wat we noemden over het fysieke dat over het geestelijke onderwijst en het 

geestelijke dat over het fysieke onderwijst. Laten we het fysieke proces van een slangenbeet of de steek 

van een schorpioen eens onderzoeken. Dergelijk gif bevat proteïnen. Proteïnen zijn reeksen van 

aminozuren. De reeks aminozuren in een proteïne wordt gedefinieerd door de plaatsing van een gen, die 

is vastgelegd in de genetische code.  DNA bevat de instructies of genetische code die nodig is om je 

lichaam op te bouwen en te zorgen dat je gezond blijft. 

 

DNA, de instructies, is vergelijkbaar met de Hebreeuwse uitleg van Jahweh´s Torah. Jahweh gebruikt 

Zijn Woord om Zijn Lichaam te bouwen, en dat doet Hij door Jesjoea, het vleesgeworden Woord. Als we 

luisteren naar Jesjoea en Hem volgen, dan volgen we goede instructies die van de Vader komen, de 

Torah van God. 

 

Echter, de vijand heeft zijn eigen instructies. In het kort creëert het DNA van een slang of schorpioen 

proteïnen, of brokken slechte informatie, die in het ongelukkige slachtoffer worden ingebracht. Deze 

“slechte informatie” veroorzaakt allerhande problemen in het lichaam. 

 

Deze proteïnen zijn giftig en lichaamsvreemd. Ze veroorzaken allerlei negatieve effecten, zoals 

zenuwaanvallen die leiden tot verwarring en verlamming, of tot verval van het lichaam, of ernstige 

inwendige bloedingen, wat tot bloedverlies leidt. 



 

In de geestelijke werkelijkheid, leiden verkeerde instructies tot verwarring in het lichaam. Slechte 

instructies zorgen voor verval in het lichaam en een deel van het lichaam moet dan worden 

uitgeschakeld. En natuurlijk is het leven in het bloed, en het Woord noemt de Torah leven… Als valse 

instructies de Torah dus vervangen, dan is er sprake van verlies van leven, of bloed. Het komt allemaal 

op hetzelfde neer, het fysieke onderwijst het geestelijke. 

 

Dus zowel in de fysieke als in de geestelijke werkelijkheid brengen slangen en schorpioenen materiaal 

in dat afkomstig is van vreemd DNA, met andere woorden, valse instructies, die de Torah, de goede 

instructies, geweld aandoen en schadelijk zijn voor de ontvanger van het gif. Hopelijk is de conclusie 

van deze uitleg eenvoudig, namelijk dat je valse instructies helemaal nooit moet toelaten. Valse 

instructies zijn het enige wapen van de tegenstander, het is het enige gereedschap dat tot zijn 

beschikking staat. Het is de enige manier waarop hij kan stelen, doden en vernietigen. 

 

Nog een laatste gedachte over dit onderwerp.  

 

Als we terugdenken aan de Hof, dan lezen we dat de slang te horen krijgt dat hij, als deel van zijn vloek, 

voortaan stof zal moeten eten: 

 

Genesis 3:14 

Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 

 

Op het eerste gezicht lijkt dit niet echt veel te betekenen. Maar in hetzelfde hoofdstuk wordt nog een 

keer gesproken over stof als het gaat over de vloeken die op de mens worden gelegd: 

 

Genesis 3:19 

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u 

daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. 

 

We zien dus dat de slang zijn buik zal volgen, zijn honger of trek, en daarom stof zal eten. Terwijl de 

mens, vanwege zijn overtreding van de Wet van God, de vloek van de dood krijgt, dat hij weer stof zal 

worden. Dus, de eenvoudige uitleg die onze Schepper hiermee lijkt te communiceren is dat de 

tegenstander, de slang, hongert en snakt naar onze dood, namelijk het stof. 

 

De slang eet en brengt dood en vernietiging… daarom houdt hij van stelen, doden en vernietiging om 

dood te veroorzaken, waardoor wij tot stof vergaan, en daarmee voedsel zijn voor hem. De slang doet 

dat door het gif van valse instructies aan ons door te geven, waardoor wij afdwalen van het leven, het 

Woord van God, naar de dood, de zonde. 

 

Des te meer reden om te blijven bij het Woord van God, de Torah, de enige pure instructie. Blijf in het 

Sjema, in het zegel van God. 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 

Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

http://www.testeverything.net/


Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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