Samenvatting vorig jaar
•
•
•
•
•
•

Metsora/Melaatse linkt naar
Pesach
Inwijding priesters
Hof van Eden
(weder)geboorte
Verzoening voor origineel zonde (erfzonde)

•
•

Er zijn drie stages in onze relatie met God.

•

Genezen “melaatsheid” een teken v/d Messias
( Mar 1:44 Luk 17:14)

Grootste vorm van respect, liefde en ontzag voor God is Hem
gehoorzamen

…enthousiast….

Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Lev 8:4 Toen deed Mozes wat  יהוהhem geboden had, en de
gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van
ontmoeting.

•
•

Lev 8:5 Dit is het woord dat  יהוהgeboden heeft te doen.

•

Lev 8:13 Daarna liet Mozes de zonen van Aäron naderbij komen.
Hij deed hun onderkleren aan, bond hun een gordel om en
wikkelde hun hoofddoeken om, zoals  יהוהMozes geboden had.

•

Lev 8:17 Maar de jonge stier, zijn huid, zijn vlees en zijn mest
verbrandde hij buiten het kamp met vuur, zoals  יהוהMozes
geboden had.

Lev 8:9 Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd, en bevestigde
aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige
diadeem, zoals  יהוהMozes geboden had.

Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Lev 8:21 maar de ingewanden en de poten waste hij met water. En
Mozes liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Het was een
brandoﬀer, als een aangename geur; een vuuroﬀer was het voor
יהוה, zoals  יהוהMozes geboden had.

•

Lev 8:29 Verder nam Mozes het borststuk en bewoog het als
beweegoﬀer voor het aangezicht van de יהוה. Van de ram voor het
wijdingsoﬀer was dit voor Mozes bestemd, zoals  יהוהMozes
geboden had.

•

Lev 8:34 Zoals men op deze dag gedaan heeft, zo heeft יהוה
geboden te doen om verzoening voor jullie te bewerken.

•

Lev 8:35 Jullie moeten dan bij de ingang van de tent van
ontmoeting blijven, dag en nacht, zeven dagen lang. Jullie moeten
de voorschriften van  יהוהin acht nemen, opdat jullie niet
sterven, want zo is het mij geboden.

Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Lev 8:36 Aäron en zijn zonen deden al de dingen die  יהוהdoor
de dienst van Mozes geboden had.

•

Lev 9:6 En Mozes zei: Dit is het woord dat  יהוהgeboden heeft.
Doe het, dan zal de heerlijkheid van  יהוהaan u verschijnen.

•

Lev 9:7 Toen zei Mozes tegen Aäron: Kom naar voren, naar het
altaar, en bereid je zondoﬀer en je brandoﬀer, en doe verzoening
voor jou en voor het volk. Bereid dan de oﬀergave van het volk,
en doe verzoening voor hen, zoals  יהוהgeboden heeft.

•

Lev 9:10 Het vet, de nieren en het net over de lever van het
zondoﬀer liet hij in rook opgaan op het altaar, zoals  יהוהMozes
geboden had.

•

Lev 9:21 Maar de borststukken en de rechterachterbout bewoog
Aäron als beweegoﬀer voor het aangezicht van יהוה, zoals
Mozes geboden had.

Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Lev 9:22 Daarna hief Aäron zijn handen op over het volk, en
zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het
zondoﬀer ()הַֽחַ'ָאת, het brandoﬀer ( )וְהָעֹלָהen het dankoﬀer
(ְלָמִֽים3ַ )וְהgebracht had.

•

Lev 9:23 Vervolgens ging Mozes met Aäron de tent van
ontmoeting binnen, en toen zij er weer uit kwamen, zegenden zij
het volk.
En de heerlijkheid van  יהוהverscheen aan heel het volk.

•

Lev 9:24 Een vuur ging uit van het aangezicht van de יהוה, en
verteerde het brandoﬀer en de vetdelen op het altaar.
Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het
gezicht ter aarde.

Wet

Naam

Herkomst
Brandoffer
Ontzag

Vrede-offer

Zondoffer

Liefde

Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Lev 10:1 De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun
wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en
brachten vreemd vuur voor het aangezicht van יהוה, wat Hij hun
niet geboden had.

•

Lev 10:2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de יהוה,
en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de
יהוה.
En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat  יהוהgesproken heeft:

•

In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de
ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden.

•

Mal 3:6 Want Ik  יהוהben niet veranderd.

•
•

Uzza: Zoals  יהוהgeboden heeft
2 Sam 6:6 Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen,
strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die,
omdat de runderen struikelden.
7 Toen ontbrandde de toorn van  יהוהtegen Uzza, en God strafte
hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de
ark van God.

Saul: Zoals  יהוהgeboden heeft
•
•
•

•

1 Sam 13:10 En het gebeurde, toen hij gereed was met het
brengen van het brandoﬀer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het
kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen.
En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag
dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en
omdat ú niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in
Michmas verzameld zijn,
zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal,
en ik heb niet getracht het aangezicht van  יהוהgunstig te
stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoﬀer
te brengen.
Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het
gebod van יהוה, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht
genomen. Anders zou  יהוהuw koningschap over Israël voor
eeuwig bevestigd hebben,

Adam & Eva: Zoals  יהוהgeboden heeft
•

Gen 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die
 יהוהGod 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?

•

Is het echt zo dat Gods hele Torah nog steeds van toepassing is….?

•

Gen 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten
en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig
was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at;
en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

•

Maar Christus heeft mij vrijgemaakt, proberen de Torah te volgen zou
de genade teniet doen, ik wil Jezus volgen en wandelen door de
Geest dus ben ik vrij om te doen zoals ik het wil…..

Perfect gehoorzaam en gericht op leider.

Zondigen brengt zegen?
•

•
•

Jer 44:16 Wat het woord betreft dat u in de Naam van  יהוהtot ons
gesproken hebt – wij zullen niet naar u luisteren.
17 Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn
uitgegaan, door reukoﬀers te brengen aan de koningin van de hemel en
plengoﬀers voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben, wij en onze
vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op
de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood verzadigd,
hadden wij het goed en hebben wij geen kwaad gezien.
18 Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van
de hemel reukoﬀers te brengen en plengoﬀers voor haar uit te gieten,
hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en
door de honger om.
23 Vanwege het feit dat u reukoﬀers gebracht hebt en dat u gezondigd
hebt tegen de HEERE, niet geluisterd hebt naar de stem van de HEERE
en niet volgens Zijn Wet, volgens Zijn verordeningen en volgens Zijn
getuigenissen gewandeld hebt, daarom is dit onheil u overkomen, zoals
het heden ten dage is.

Tijd om te veranderen
•
•

Baby, peuter, kind, tiener, volwassene

•

Num 14:1-11 Volk Israël is bang om het beloofde land in te trekken, en
nu is Gods geduld op, allen van 20 jaar en ouder (uitgezonderd Caleb
en Jozua) zullen het land niet intrekken! Onder de 20 jaar krijgen tijd.

•

Luk 23:42-43 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw
Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u,
heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Hij nam zijn laatste moment.

•

Hand 15:20-21 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te
onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van
ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude
tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke
sabbat in de synagogen voorgelezen. Iedereen krijgt tijd.

Volk Israël in de woestijn klaagt verschillende keren (Ex 14:11 ;15:22 ;
16:3 ;17:3 enz) maar God is begripvol. Iedereen krijgt tijd.

Waarschuwen….liefdevol?

God bestaat niet….!?
•

Het gaat er niet om dat je verzen kunt vinden die een bepaalde visie
kunnen onderbouwen, dat is vrij eenvoudig;

•
•
•
•

Ps 10:4 …Er is geen God!

•

Mat 18:16 …opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord
vaststaat.

•

Het gaat erom dat je de verzen die deze visie (lijken) tegen te spreken
kunt weerleggen zodat Gods hele Woord in harmonie is.

Ps 14:1 …Er is geen God.
Ps 53:2 …Er is geen God….
Deu 19:15 … Op de verklaring van twee getuigen of de verklaring van
drie getuigen staat de zaak vast.

Vertrekpunt
•
•

Uitgangspunt 1: Gods hele Torah is nog steeds geldig.

•

Uitgangspunt 2: God heeft maar 1 volk dat is Israël, dus zijn wij
Israëlieten en Gods Torah is voor het volk Israël.

•

Bekijk anders op YouTube:
Wie is Israël deel 1 (het probleem)
wie is Israël deel 2 (de oplossing)

•

Conclusie; we volgen Zijn Torah, behoren Zijn Torah te volgen.

Bekijk anders op YouTube:
Torah van Genesis t/m Openbaring - 119 Ministries Nederland

Diverse geboden
•
•
•
•
•
•

Lev 12:1-6 De HEERE sprak tot Mozes:
Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw nageslacht
voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen
onrein()וְטָֽמְאָה. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van
afzondering als zij ongesteld is.
En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden
worden.
Vervolgens moet zij drieëndertig dagen blijven in het bloed van haar
reiniging(ה5ֳ)טָה. Niets wat heilig is, mag zij aanraken, en zij mag niet
naar het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij
zijn.
Maar als zij een meisje baart, dan is zij twee weken onrein zoals
tijdens haar afzondering. Daarna moet zij zesenzestig dagen blijven in
het bloed van haar reiniging.
Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter
voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoﬀer en een
jonge duif of tortelduif als zondoﬀer bij de priester brengen, bij de
ingang van de tent van ontmoeting.

Enkele vragen

•
•
•
•
•
•
•

Waarom onrein na een bevalling?

•
•
•

Hoe zit het het geven van je Ma’aser (tiende) Lev 27:30?

Waarom is bij een meisje de periode twee keer zo lang?
Hoe kan het dat een besnijdenis of extra week haar rein maakt?
Waarom is ze rein in het bloed?
Waarom mag ze dan niets wat heilig is aanraken?
Waarom een zondoﬀer brengen?
Hoe zit het met de (dieren)oﬀers?

Hoe zit het met Yibun (nageslacht verwekken voor je broer) Deu 25:5?
Door wie en wanneer worden er tziettziot gedragen Num 15:37-41?

Besnijdenis Tenach
•

Gen 17:9-11 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet
Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties
door. Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw
nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U
moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken
zijn van het verbond tussen Mij en u.

•

Ex 12:44 Maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag
ervan eten, zodra u hem besneden hebt.
48 Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de HEERE het
Pascha wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem, besneden
worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden, en
zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die
onbesneden is, mag ervan eten.

•

Deu 10:16 Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer
halsstarrig.

Besnijdenis Tenach

•

Joz 5:2 In die tijd zei de HEERE tegen Jozua: Maak u stenen messen
en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer.
4 Dit was de reden waarom Jozua hen besneed: heel het volk dat uit
Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren
onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken
waren.
5 Immers, al het volk dat er uittrok, was besneden. Al het volk echter
dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte
getrokken waren, hadden zij niet besneden.

•

Eze 44:7 want u hebt vreemdelingen binnengebracht, onbesnedenen
van hart en onbesnedenen van vlees, om in Mijn heiligdom te laten zijn,
zodat zij Mijn huis ontheiligden; want u bood Mijn brood – het vet en
het bloed – aan, en zij verbraken Mijn verbond door al uw
gruweldaden….
9 Zo zegt de Heere HEERE: Geen enkele vreemdeling, onbesneden
van hart en onbesneden van lichaam, mag in Mijn heiligdom
binnenkomen. Dit geldt voor elke vreemdeling die te midden van de
Israëlieten is.

Besnijdenis kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbondsteken voor het mannelijke nageslacht van Abraham
Diende te gebeuren op de achtste dag
Niemand in Abraham’s huishouden werd uitgesloten
Geldig voor alle generaties
Besneden slaaf is deelgenoot bij de Verbondsmaaltijd van Pesach
Vreemdeling die Pesach wil houden dient besneden te zijn
Besnijdenis van het hart is nodig
Voor men eretz Israël in mocht diende men besneden te worden
In de nieuwe Tempel mag men onbesneden van vlees & hart niet in

TW 1)Harts-besnijdenis is wat telt
•
•

Fysiek is ondergeschikt aan het geestelijke…

•
•

Het fysieke onderwijst over het geestelijke!!

•

Mat 23:25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u
reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar
vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid.
26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en
de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.

•
•

Het fysieke absoluut nog in werking en van belang.

Fil 3:3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en
in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
Ex 25:40 Zie dan erop toe dat u het (tabernakel) maakt naar zijn
ontwerp, dat u op de berg getoond is. (Hand 7:44)

Besnijdenis van het hart (Jer 4:4), lippen(Ex 6:12), en oor (Jer 6:10) is
niets nieuws uit het “N.T.”

TW 2) Tijdperk argumenten
•
•
•
•

Dat is niet voor nu….

•

Het medisch voordeel is tegenwoordig door de betere
hygiënische omstandigheden niet meer van toepassing…..

•

30% v/d Torah-geboden geeft gezondheidsvoordelen, als het al niet
meer hoeft vanwege verbeterde omstandigheden, dan is dit alleen
voor het westen en enkel de laatste 50-100 jaar.

Het is een gebod van voor de Torah aan Mozes werd gegeven
Het is een gebod wat in het Millennium geldig is
Het is een gebod wat na de hemelvaart en uitstorting v/d Heilige
Geest nog werd verkondigd (Hand 21:20-24) en gepraktiseerd (Han
16:3)

Paulus had 2 uitdagingen
• 1) Men was vanuit de Farizeeën en Schriftgeleerden actief bezig om

proselieten te maken, die dan ook veel toetsen leren en een
besnijdenisritueel moesten ondergaan.
(velen denken dat dit vaak wordt samengevat met de term besnijdenis)
• Yeshua hint hier ook al naar in Mat 23:15 Wee u, schriftgeleerden en
Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te
maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel,
dubbel zo erg als u.
• Hun leggen de nadruk op het verkeerde: Mat 23:19 Dwazen en blinden!
Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?

• 2) Men onderwees (onterecht) dat de besnijdenis (Jood worden) direct

verband hield met het al dan niet behouden zijn.
• Hand 15:1 En enigen uit Judea, leerden de broeders: Als u niet besneden
wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.
• Hand 15:9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en
heeft hun hart door het geloof gereinigd.

• Onze uitdaging staat beschreven in: 2 Pet 3:14-17…..

TW 3) slechts 4 geboden voor heidenen
• We hoeven maar 4 geboden te doen
• Hand 15:19-20 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de
heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet
schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de
afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.

• Niet moorden? God eren? >> geen totaal lijstje >> omgangsregels
• Het gaat verder met Hand 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in
elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de
synagogen voorgelezen.

• 3 v/d 4 gebeurden aantoonbaar in afgodentempels bij afgodspriesters

(1 Kon 14:24 ; 18:28 ; Jer 19:3-5) enkel het verstikte vinden we niet terug.

• 15:24 …door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet

onderhouden….& 21:25 ….dat zij niets daarvan onderhouden….staat niet
in de: Leidse, Brouwer, Canisius, NBG, NBV, Willibrord, Boek, Naardense,
CJB, NLT, NIV, ESV, RSV enz. dit is een Texus Receptus toevoeging.

TW 4) Timotheüs was een Jood

• Paulus besneed Timotheüs omdat hij halachi’s jood was…..
• Hand 16:3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem
bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen
woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was.

• Schijnbaar kunnen we de woorden uit Galaten 5:2 al niet meer zo

rechtlijnig nemen als vaak wordt uitgelegd, hierover dadelijk meer.

• Sinds wanneer gaan christenen mee in halachische uitleg?
• Kunnen wij halacha (wandel/uitleg) accepteren die tegen Gods Woord

ingaat?
• Deu 4:2 Voeg niets toe en doe niets eraf
• Mar 7:13 en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering
die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

• Timotheüs was volwassen genoeg in het geloof om deze stap te nemen
(2 Tim 3:14-15)

TW 5) Paulus onderwees ertegen

• Paulus onderwees zelfs Joden dat ze zich niet moesten besnijden….
• Hand 21:20 En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden
tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die
geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. 21 Men heeft hun over u
verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig te
worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten
besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van
de wet. 22 Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel
de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent.
• 23 Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte
gedaan hebben. 24 Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor
hen de kosten van de oﬀers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren
en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is,
maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt.

• Er staat heel duidelijk dat Paulus keurig wandelt volgens Torah en

absoluut niet onderwees dat men die niet moest volgen, dit toont hij aan
met oﬀers brengen (en betalen voor 4 anderen) in de Tempel!!

TW 6) onbesnedene = besnedene
• Als ik de Wet volg dan ben ik al besneden…
• Rom 2:25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als

u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn
geworden. 26 Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in
acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend
worden? 27 En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar
die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en
de besnijdenis een overtreder van de wet bent?
• 28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is
besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is
Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is,
naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

• Wet in acht nemen is het belangrijkste (binnenkant), dat maakt iemand

“Jood
• Paulus noemt in dit stukje vier keer ‘de Wet houden/volbrengen/in acht
nemen, het gebod van besnijdenis staat daar ook in.
• Verder uitzoomen laat zien dat dit stuk gaat over wie rechtvaardig is

TW 7) gered door geloof

• Abraham is gered door geloof net als ik…
• Rom 4:9 Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook
voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het
geloof gerekend is tot gerechtigheid. 10 Hoe is het hem dan toegerekend?
Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene,
maar als onbesnedene!
• 11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van
de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was,
opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden
zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden;
• 12 en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk
die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van
het geloof wat onze vader Abraham had toen hij nog onbesneden was.
• 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht
gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de
gerechtigheid van het geloof.14 Immers, als zij die uit de wet zijn,
erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte
tenietgedaan.
• Wat deed Abraham toen Hij Gods gebod kreeg…..? >> Gen 26:5

TW 8) blijf waarin je bent geroepen

• Abraham is gered door geloof net als ik…
• 1 Kor 7:17 Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere

ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle
gemeenten voor. 18 Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die
besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die
onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. 19 Besneden zijn is
niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden
van God. 20 Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is.
• 21 Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren.
Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid
gebruik. 22 Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een
vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf
van Christus. 23 U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.
24 Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat
waarin hij geroepen is.
• Toen dacht men dat men Joods moest worden, (nu Joden andersom….)
• In acht nemen van Gods geboden is wat we dienen te doen….
• 21 tegenspraak? en bv een moordenaar blijven zoals die is….?

TW 9) niemand moet je dwingen

• Titus werd niet gedwongen dus ik hoef het ook niet….
• Gal 2:3 Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te
laten besnijden, hoewel hij een Griek was.

• Amen, niemand van ons moet een ander dwingen zich te laten besnijden,
je kan het maar 1 keer gehoorzamen en dat moet je uit liefde voor de
Eeuwige doen en niet uit dwang van anderen.
• Hoe goed bedoeld die dwang ook is het kan gevaarlijk dicht in de buurt
komen bij:

• Gal 6:12 Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u

zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus
vervolgd te worden.
13 Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht,
maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw
vlees.
• Paulus haalt echter weer aan dat dezen niet de Torah volgen maar enkel
huichelaars zijn maar hij zegt nergens dat men zich niet moet besnijden….

TW 10) Christus wordt nutteloos.
• Als ik me besnijd dan is Christus mij van geen nut meer….
• Gal 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt

heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
• 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen
nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat
besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.

• De verklaring voor bovenstaande uitspraken (bv mbt Timotheüs) staat in
het volgende vers:
• 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd
wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

• We kunnen hier zien dat Paulus doelt op het proseliet-proces en

rechtvaardiging door werken, BEIDEN waren en zijn onwenselijk.
• Gods Torah volgen is geen juk van slavernij, proberen je redding te
verdienen door werken is dat natuurlijk wel, en staat NERGENS in Gods
Woord.

TW 11) Besnijdenis niet uit handen
• Mijn besnijdenis is die van Christus
• Col 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met
handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden
van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

• Hier sluiten we weer af met het geestelijke beeld (zichtbaar in het

volgende vers) en de fysieke werkelijkheid, beiden zijn van belang, het ene
sluit het andere niet uit.

• 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem
bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de
doden heeft opgewekt.

• Dan zijn we weer beland bij Abraham die ook gered was uit geloof, en dat
liet zien door gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Enkele gedachten
• Gen 17 Verbond met Abraham zet toch niet het Gen 9 Verbond van de

regenboog buitenwerking?
• En het Verbond met het volk Israël uit Ex 24 zet toch niet bovenstaande
Verbonden buitenwerking? Ze bouwen op elkaar!!

• In Efe 2:12 kunnen we het lezen: “dat u in die tijd zonder Christus was,

vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft
de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de
wereld.” VerbondEN, meervoud!!

• Ook Mozes dacht dat het wel losliep maar Zippora redde hem van een

gewisse dood (Ex 4:24) >> zeker leiders hebben een voorbeeldfunctie!!

• We kunnen ons 1 keer dopen en 1 maal besnijden, waarom de ene wel
doen en de andere niet?

• Shabbat is in het begin en het Millennium, waarom die nu niet doen?
• Feesten zijn in het begin en het Millennium, waarom die nu niet doen?
• Lev 11 is in het begin en in het Millennium, waarom die nu niet doen?
• Op basis waarvan zou het voor de besnijdenis anders zijn?

Waarschuwen….liefdevol?

Waar ligt de grens om weg te komen uit Babylon…..?

Tijd om te veranderen…?
•

1 Kor 3:1-3 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die
geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge
kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast
voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog
niet, want u bent nog vleselijk…..

•

Gal 4:19-20 mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben
totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u
was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u.

•

Heb 5:11-13 Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk
zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want
hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand
nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van
God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast
voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van
de gerechtigheid, want hij is een kind.

•
•

In welke stage bevind jij je momenteel….?
Hoeveel tijd heb je nog….?

Samenvattend
•

God geeft vaak aan dat we Zijn geboden dienen te volgen

•

Eigen inbreng hoe goedbedoeld ook kan je duur komen te staan

•

Uitleg van verzen moeten kloppen in de context van de hele Bijbel

•

We krijgen tijd om te veranderen

•

Besnijdenis is een gebod van God en nergens in Gods Woord komen
we tegen dat we dit niet dienen te volgen.

•

Waarschuwen (in liefde) is liefdevol, niet waarschuwen is liefdeloos.

Als we een scheiding aanbrengen in de geboden wat we wel kunnen maar niet
willen volgen, zijn we m.i. exact hetzelfde bezig als vele christenen die
geloven dat Torah niet meer geldig is:
Er zijn een aantal voorwaarden om te zien of een gebod uit Torah voor jou
persoonlijk en nu van toepassing is:

•
•
•

1) Voor wie is het: man, vrouw, boer, handelaar, priester (als ik geen boerderij
heb hoef ik me om de rand van mijn land geen zorgen te maken, maar zodra ik
boer met land word wel!)
2) Is het plaats en/of tijd gebonden zoals bijvoorbeeld offerdieren offeren wat
alleen mag in de Tempel (zondebok maar één keer per jaar), Sabbat geld altijd
en overal.
3) Gaat het niet in tegen de wet van het land waar ik woon.
In de tijd van Jezus was het gezag aangaande doodstraf op basis van Torah al
niet meer van de Joden (Israëlieten) God had toegestaan door hun
ongehoorzaamheid aan Hem dat de Romeinen de baas waren, dat principe geldt
ook voor ons bv. Rom 13:1-2)

•

•

•
•
•
•
•
•

4) Is het redelijkerwijs verantwoord/mogelijk om het gebod te volgen, bv een
loofhut bouwen op de Noordpool [te koud ivm bevriezing=onverantwoord dus
je moet het op een andere manier eren/gedenken] of Sabbat vieren van
zonsondergang tot zonsondergang in een poolwinter [zon blijft 3 maanden
onder=onmogelijk dus je moet zelf een tijd bepalen]
5) Kunnen we er iets van leren ook al kunnen we ze niet exact naleven, zoals
bijvoorbeeld de feesten uit Lev 23 voor een aantal zijn er geboden om offers te
brengen in de Tempel, aangezien die nu er nu niet is kunnen we die geboden
niet volgens de letter uitvoeren, maar we kunnen er zeker van leren door te
repeteren wat we wel kunnen doen en zo onze gehoorzaamheid en gewillig hart
aan onze vader laten zien (Deu 8:2 , 10:12)
Besnijdenis:
1) Is volgens Torah voor alle mannen.
2) Is niet plaats/tijd gebonden geldt overal.
3) Is niet verboden door een wet in de EU.
4) Het is redelijkerwijs verantwoord en mogelijk.
5) N.v.t. Maar gehoorzaamheid praktiseren is altijd goed daarom volgen we
toch ook Torah....

