“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.”

7000 jaar besnijdenis
Leviticus 12:1-5
De HEERE (JHWH) 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. 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. 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.
We hebben een interessante verbinding ontdekt.
Als er een jongetje wordt geboren, dan is een vrouw 7 plus 33, dus totaal 40 dagen onrein.
Tijdens die 40 dagen, op de 8e dag, wordt het jongetje besneden.
Besnijdenis is een verwijzing naar het verbondsteken dat aan Abraham is gegeven.
Vaak wordt het getal “7” in de Bijbel gebruikt als metafoor voor het 7000-jarige plan dat JHWH heeft
voor de mensheid. Als je niet bekend bent met dat concept, dan raden wij je aan om onze tweedelige
studie “De 4e en 7e Dag” te bekijken.
Dus wij vroegen ons dit af. Als de “7” hier te maken heeft met de “7000” jaren, en dat op de een of
andere manier te maken heeft met het Verbond van Abraham, kunnen we daar dan iets numerieks in
ontdekken?
Nou, kijk hier eens naar.
Neem de 7000 jaar en deel het door de 40 dagen van onreinheid.
7,000 / 40 = 175.
Hoe lang leefde Abraham?

Je hebt het geraden.
Genesis 25:7
Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: 175 jaar.
De fysieke besnijdenis vertegenwoordigt het wegsnijden of afleggen van ons vlees, en geestelijk gezien
staat het voor ons hart snijden, of het besnijden van ons hart, waardoor we een hart krijgen dat alleen
gericht is op Torah, in het volgen van onze Schepper. Dat wordt bedoeld met een besneden hart.
Ezechiël 36:26-27
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt
en ze houdt.
Aan het eind van de 7000 jaar, zullen beide opstandingen hebben plaatsgevonden. We zullen binnengaan
in de laatste grote dag, de 8e dag. Het gevolg van beide opstandingen zal zijn dat we onze vleselijke
lichamen hebben afgelegd, en verheerlijkte lichamen zullen hebben. Het gevolg daarvan zal zijn dat we
er alleen maar naar verlangen, vanuit een nieuw hart, om Zijn Torah te volgen tot in eeuwigheid.
We hopen dat deze korte studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom.
We bidden dat je van deze studie hebt genoten, 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)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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