“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.”

Hoe je Hart te Besnijden
In het boek Deuteronomium vertelt Mozes de geschiedenis van reis van Israël door de woestijn, nadat ze
uit Egypte waren vertrokken. Eén van de belangrijkste punten in zijn toespraak is, om Israël op het hart
te drukken, dat ze nederig en dankbaar moeten zijn.
Israël mag niet zeggen: "Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE (JHWH) mij in dit land gebracht
om het in bezit te nemen" (Deuteronomium 9:4). Mozes maakt het duidelijk dat God hun het beloofde
land niet geeft vanwege hun gerechtigheid. Israël moet niet denken dat hun zegeningen en de erfenis op
de een of andere manier het resultaat zijn van hoe geweldig ze zijn geweest in het religieus zijn. Ze zijn
absoluut niet geweldig geweest. Ze waren eigenlijk best afschuwelijk.
Mozes herinnert Israël aan de tijd dat ze God hadden uitgedaagd met hun rebellie. Hij herinnert hen aan
alle gebeurtenissen rondom de gebeurtenis van het gouden kalf en wat een ramp dat was. Dit alles zorgt
ervoor dat ze klaar zijn voor wat hij hen vervolgens vertelt, wat best wel eigenaardig is. Hier is wat hij
zegt:
Deuteronomium 10:12-16
Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE (JHWH), uw God, van u dan de HEERE (JHWH), uw God,
te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE (JHWH), uw God, te
dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE (JHWH) en Zijn
verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de HEERE
(JHWH), uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar
alleen voor uw vaderen heeft de HEERE (JHWH) liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij
heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.
Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig.
Mozes vertelt Israël dat ze hun hart moeten "besnijden", wat een interessante metafoor is. Het schetst
een dramatisch beeld van hoe we worden geïnstrueerd om de koppigheid uit onszelf te verwijderen, wat
nodig is als we ooit hopen om God werkelijk te vrezen en in gehoorzaamheid te wandelen.
Dit vertelt ons dat gehoorzaamheid eigenlijk een kwestie van het hart is. Er moet iets aan het hart
veranderen om God volledig te kunnen dienen.

Het Hebreeuwse woord voor hart is lev of soms levav; een woord dat in de Schrift wordt gebruikt om
naar het fysieke hart van een persoon te verwijzen, zoals in 2 Koningen 9:24.
2 Koningen 9:24
Maar Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen de armen, zodat de pijl door
zijn hart (lev), naar buiten kwam; en hij zonk neer in zijn wagen.
In de hoofden van de Bijbelse auteurs was het hart echter veel meer dan een fysiek orgaan dat bloed
rondpompt. De oude Hebreeërs, en ook andere culturen in die tijd, dachten eigenlijk aan het hart – en
niet de hersenen - als de bron van je denken en voelen.
De oudtestamentische geleerde, dr.John Walton, zegt het volgende:
In de oudheid hadden de mensen geen kennis van de fysiologie van de hersenen (en evenmin
kennis van de fysiologie van de nieren of de lever). Bij alle functies, die wij associëren met de
hersenen, hadden zij de neiging om die te koppelen aan de verschillende organen, waarbij het
hart het meest prominente onderdeel was, omdat het bloed (de essentie van het leven) heel
duidelijk door het hart stroomde en het hart van een dode stopte met kloppen. Het hart is dus het
centrum van het intellect, de emoties, de wil en het geloof.
-John Walton & Craig Keener, “NIV Cultural Backgrounds Study Bible: Bringing to Life the
Ancient World of Scripture”
In de Hebreeuwse Geschriften komen we honderden keren tegen dat het hart is verbonden met de
intellectuele activiteit, waarvan we nu weten dat deze plaatsvindt in de hersenen. Bijvoorbeeld …
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De Bijbel spreekt over de “gedachtespinsels van zijn hart” als het verwijst naar de slechtheid van
de mens (Genesis 6:5).
Mensen “weten” met het hart (Deuteronomium 8:5)
Mensen “onderscheiden” met het hart (Spreuken 16:21)
Mensen “verlangen” met het hart (2 Samuël 7:3; Psalm 37:4)
Abraham’s knecht & Hannah “spraken” in hun hart - dat wil zeggen, deden een stil gebed tot
God (Genesis 24:45; 1 Samuël 1:13).
De Bijbel zegt dat Aäron “verblijd was in zijn hart” toen hij Mozes zag (Exodus 4:14).
Het hart van Hanna was “verdrietig” (1 Samuël 1:8).
Het hart van David was “blij” (Psalm 4:8).
Wijsheid rust in het hart – dat wil zeggen, het hart wordt afgebeeld als “de zetel van het
intellect”. (Spreuken 14:33).
De mensen worden gewaarschuwd om hun eigen hart niet achterna te lopen - dat wil zeggen, het
hart wordt afgeschilderd als “de zetel van de menselijke wil”.

Dus wanneer Mozes Israël opdroeg om hun hart te besnijden, zegt hij in feite dat ze het centrum van hun
intellect, emoties en wil moet veranderen. Dat wil zeggen, de essentie van wie we zijn als mensen heeft
een transformatie nodig om volledig gehoorzaam te zijn aan God. Met andere woorden, we moeten een
nieuwe schepping worden.

Dit roept natuurlijk een belangrijke vraag op: hoe besnijd je in vredesnaam je hart? Het is interessant dat
de apostel Paulus met dezelfde vraag worstelde. Als het hart het centrum is van je wil en je verlangens,
had Paulus veel te zeggen over de strijd die in zijn hart gaande was tussen het gehoorzamen van God en
het gehoorzamen van zijn vlees:
Romeinen 7:14-19
Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik
namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe
ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet
meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in
mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede
teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik
niet wil, dat doe ik.
Dus hier zegt Paulus dat hij worstelt met zijn hart - zijn wil en zijn verlangens. Zijn vlees - dat wil
zeggen, zijn vleselijke natuur - is geneigd om te zondigen en tegen de gehoorzaamheid aan de Torah in
te gaan. En toch zegt hij dat er iets anders in hem is - in zijn innerlijke ziel - dat zich verheugt in de Wet
van God en dat híj daarin wil wandelen:
Romeinen 7:21-25
Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want
naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere
wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van
de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze
dood? Ik dank God, door Jezus Christus , [Jesjoea Messias] onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel
met het verstand de Wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.
We zien opnieuw de strijd van de wil die in Paulus rondgaat. Hij wil trouw zijn aan wegen van God,
maar in zijn vlees dient hij de wet van de zonde. Hoe overwinnen we ons vleselijke verlangen om te
zondigen? Hoe besnijden we ons hart - verwijderen we de koppigheid uit onszelf - zodat we in
gehoorzaamheid kunnen wandelen? Volgens Paulus kunnen we dat niet. In ieder geval niet op onze
eigen manier:
Romeinen 8:7-8
Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet
aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet
behagen.
Dus hoe lossen we dit op? Hoe overwinnen we het verlangen van ons vlees om te zondigen? Paulus gaat
daar in hoofdstuk 8 van Romeinen wat dieper op in. Maar voordat we daar aankomen, gaan we even
terug naar Deuteronomium.
Het is interessant dat Mozes in Deuteronomium 10 aangeeft dat Israël hun hart moest besnijden. Later in
Deuteronomium geeft Mozes echter een profetie dat God Zelf Degene zal zijn die hun hart zal
besnijden. Dit is wat hij zegt:

Deuteronomium 30:6

De HEERE (JHWH), uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de
HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven
zult.
Mozes geeft deze profetie nadat hij heeft voorspeld dat Israël vanwege hun ongehoorzaamheid uit het
beloofde land zal worden verbannen. Hij zegt dat, wanneer Israël verstrooid is onder de volkeren (30:
1), en ze terugkeren naar de Heer door zich bekeren, Hij ze terug zal brengen, hun zegeningen herstelt
en hun hart besnijdt, zodat ze God volledig kunnen dienen.
Natuurlijk weten we dat het eerste deel van deze profetie uitkwam. Het noordelijke Koninkrijk Israël
werd verbannen en in ballingschap weggevoerd naar Assyrië, en later werd het zuidelijke Koninkrijk
weggevoerd naar Babylon.
Tijdens de Babylonische ballingschap stonden er verschillende profeten op die spraken over de
uiteindelijke terugkeer van Israël naar het land en wat ze konden verwachten dat er zou gebeuren.
Jeremia sprak bijvoorbeeld over een tijd dat JHWH hen “uit het land van het noorden bijeen gaat
brengen van de uithoeken van de aarde” (Jeremia 31: 8). Heel hoofdstuk 31 van Jeremia bestaat uit Gods
beloften aan Israël: Hij zal hen bijeen gaan brengen, hun lot herstellen en hun steden herbouwen. Te
midden van al deze beloften over hun terugkeer uit ballingschap, zegt Jeremia het volgende:
Jeremia 31:31-34
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH) dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat
zij verbroken hebben hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH). Voorzeker, dit
is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE,
(JHWH) Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun
tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste
en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE (JHWH), want zij zullen
Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE (JHWH). Want Ik
zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
Dus Jeremia herhaalt de profetie van Mozes. Israël werd in ballingschap gevoerd, precies zoals Mozes
had gezegd. Tijdens hun ballingschap verzekert Jeremia hen ervan dat God hen weer bijeen zal brengen.
En net zoals Mozes zei dat God een bovennatuurlijke verandering aan zou brengen in de harten van Zijn
volk - dat wil zeggen, Hij zal hun harten besnijden - doet Jeremia een soortgelijke uitspraak. Hij zegt dat
God Zijn Torah in hun hart zal schrijven.
De profeet Ezechiël sprak eveneens over het weer bijeenbrengen van de ballingen, terug naar het land.
Net als Jeremia zei Ezechiël dat Jeruzalem herbouwd zal worden en dat de mensen in vrede en
veiligheid zullen wonen. Net als Jeremia en Mozes profeteerde Ezechiël dat er een bovennatuurlijke
verandering gaat plaatsvinden in de harten van Gods volk. Ze zullen een nieuw hart krijgen, waardoor ze
de Heer volledig kunnen dienen:

Ezechiël 36:24-28
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land
brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van
al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 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. U zult wonen in het land dat Ik uw
vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.
Mozes zegt dat God de harten van Zijn volk zal besnijden. Jeremia zegt dat God Zijn Torah in de harten
van Zijn volk zal schrijven. Ezechiël zegt dat God Zijn volk een nieuw hart zal geven - Hij zal hun
stenen hart verwijderen en hen een vezacht hart van vlees geven. Deze metaforen zeggen allemaal
hetzelfde: God is van plan een bovennatuurlijke transformatie van het menselijk hart tot stand te brengen
- onze geest, emoties en wil - waardoor we in staat zijn om in volledige trouw en gehoorzaamheid te
kunnen wandelen.
Je zult opmerken dat deze profetieën, over een veranderd hart, samengaan met al de andere profetieën
over een Nieuw Verbond en een grotere Exodus (Uittocht). Je zult ook opmerken dat de vervulling van
deze profetieën, volgens zowel Jeremia als Ezechiël, gebaseerd zijn op de vergeving en de reiniging van
de zonde.
Dit betekent dat het hebben van een besneden hart is verbonden met verzoening. Het is verbonden met
het ontvangen van de vergeving voor onze zonden. Zoals Jeremia zegt: "Want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken." (Jeremia 31:34).
Het hebben van een besneden hart is ook verbonden met de Heilige Geest: “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” (Ezechiël 36:27).
Dus wanneer vindt dit allemaal plaats? Nou, volgens het Nieuwe Testament geloofden de apostelen
blijkbaar dat deze profetieën al realiteit begonnen te krijgen in de dood en opstanding van de Messias!
Kolossenzen 2:11-14
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. 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. En Hij heeft u, toen u dood was
in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt
door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te
wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden
weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
Door de dood en opstanding van de Messias zijn we "besneden", door te sterven en samen met de
Messias op te staan in een nieuw leven. Wij, die eens dood waren, in het "onbesnedenen" zijn van het
vlees, zijn nu levend gemaakt met onze "besnijdenis" door het geloof in de Messias, waardoor onze
zonden zijn vergeven.

Paulus grijpt deze concepten niet uit de lucht. Zijn onderwijs hier is gebaseerd op Gods belofte om onze
zonden te vergeven en ons hart te besnijden.
In Romeinen 2 onderwijst Paulus dat de heidense gelovigen hebben getoond dat hun geloof echt is,
omdat ze "tonen dat het werk van de Wet geschreven is in hun hart", wat het doel is van het Nieuwe
Verbond, dat door Jeremia werd geprofeteerd:
Romeinen 2:14-15
Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij,
hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven
is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of
ook verontschuldigen elkaar.
Nogmaals, Paulus verzint dit niet zomaar. Het idee dat de Torah in hun hart wordt geschreven, komt
rechtstreeks uit de profetieën die door Jeremia zijn verkondigd.
Naast de passage, die we eerder lazen in Kolossenzen, spreekt Paulus ook in Romeinen over de
besnijdenis van het hart. Hij zegt dat de besnijdenis van het hart wordt volbracht door het werk van de
Heilige Geest, wat terugblikt op de profetie van Ezechiël:
Romeinen 2:29
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.
Nu zijn veel christenen dit vers ten onrechte gaan lezen als dat dit inhoudt dat er geen lichamelijke
besnijdenis meer wordt verwacht van Gods volk en dat het bij God alleen om de besnijdenis van het hart
gaat. Maar zoals we echter al eerder hebben vastgesteld, ging het bij de besnijdenis altijd al over het hart
en niet alleen over het vlees.
Paulus onderwijst niets nieuws; Zoals we lazen, benadrukte Mozes zelf al de besnijdenis van het hart. En
Mozes dacht heel duidelijk niet dat de inwendige besnijdenis van het hart de uitwendige besnijdenis van
het vlees teniet zou doet - juist het tegenovergestelde! De besnijdenis van het hart houdt altijd in dat het
hart gewillig is en verlangt om gehoorzaam te zijn in het geloof.
Het punt dat Paulus hier wil maken is simpelweg dat het geloof ons van binnen naar buiten gaat
veranderen, en niet van buiten naar binnen. De Geest geeft ons het verlangen om de Wet van God te
volgen, waar Gods gebod met betrekking tot lichamelijke besnijdenis ook toe behoord. Zonder de
innerlijke transformatie, die wordt bereikt door de Geest van God, die ons de kracht geeft om de Wet
van God te gehoorzamen, is de lichamelijke besnijdenis zinloos. Het zou hetzelfde zijn als fysiek
gedoopt worden zonder dat je in de Messias bent gaan geloven en je innerlijke doop hebt ervaren. Hier
is hoe Paulus het uitlegt:
Romeinen 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.

Nogmaals, het doel van de innerlijke besnijdenis van het hart is om je te leiden naar de gehoorzaamheid
aan de Wet van God, niet om delen van de Wet van God te ontkennen of te vervangen. Voor meer
informatie over dit onderwerp verwijzen we ja naar onze twee-delige studie: Besnijdenis: Het eeuwige
Teken.
Maar om terug te komen op het hoofdonderwerp: Het onderwijs dat Paulus geeft in Romeinen en
Kolossenzen doet lijken alsof de apostolische interpretatie van deze profetieën, in Ezechiël en Jeremia,
al op een of andere manier gedeeltelijk zijn vervuld in de Messias. De realiteit van deze toekomstige
beloften is in onze huidige tijd al doorgebroken door de verzoenende dood en de opstanding van de
Messias.
Er is een grotere exodus (uittocht) begonnen: We waren allemaal verbannen van de aanwezigheid van
God vanwege onze zonde. Maar door Messias zijn we vergeven en bevrijd uit onze gevangenschap en
mogen we terugkeren naar Gods aanwezigheid. Vergeving is beschikbaar voor iedereen die het ontvangt
door het geloof. En samen met die vergeving volgt er een nieuw door de Geest bekrachtigd leven, dat
ons in staat stelt om in gehoorzaamheid te wandelen.
Laten we nu teruggaan naar Romeinen 8. Bedenk dat Paulus in het vorige hoofdstuk de worsteling
vertelt waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. Het is een strijd in het hart. Het is een strijd
tussen ons verlangen om God te gehoorzamen en het verlangen van ons vlees om de wet van de zonde te
dienen. Wat is het antwoord van Paulus op hoe we onze hardnekkige wil om te zondigen kunnen
overwinnen?
Romeinen 8:1
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus [Messias Jesjoea] zijn.
Het antwoord van Paulus op het probleem van de zonde begint dus met het besef dat we niet langer
veroordeeld worden. We zijn vergeven. Dit gaat terug naar Jeremia 31:34, weet je nog? De basis van het
Nieuwe Verbond: "Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken."
Paulus gaat verder:
Romeinen 8:2
Want de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus [Messias Jesjoea] heeft mij
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
Door Messias zijn we bevrijd van zonde en dood. We worden niet langer gevangen gehouden door onze
zonde, onze koppige wil om ongehoorzaam te zijn. We zijn bevrijd.
Romeinen 8:3-4
Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God
gedaan. Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat
omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de
wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
De Torah is op zichzelf niet in staat om het hart van de mens te transformeren. Alleen de Heilige Geest
kan het hart veranderen. Door de verzoenende dood en de opstanding van Jesjoea worden onze harten
veranderd - besneden - zodat de rechtvaardige opdracht van de Torah in ons vervuld kan worden als we
wandelen volgens de Geest.

Dus het is in de Messias dat ons hart wordt besneden. Door Hem worden we van binnenuit veranderd.
En door in de Geest te wandelen, zijn we in staat om onze hardnekkige wil te overwinnen. Dit is een
voortdurend heiligingsproces. Als we de Messias blijven volgen en ons hele leven de heiligheid blijven
nastreven, dan zal ons hart blijven veranderen. De Torah van God zal steeds dieper in het weefsel van
ons wezen worden geëtst.
Wanneer het Koninkrijk van de Messias aan het einde van de tijden tot volheid komt, en wanneer deze
profetieën die begonnen bij de dood en de opstanding van de Messias hun volledige voltooiing bereiken,
zal ons hart volledig veranderd zijn. Tot die tijd wandelen we in overeenstemming met de Geest en
vertrouwen we erop dat Degene die Zijn werk in ons begon is, dit ook tot voltooiing zal brengen:
Filippenzen 1:6
Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van
Jezus Christus.[Jesjoea Messias].
Samenvattend raadt de Torah ons aan: “Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer
halstarrig” (Deuteronomium 10:16). Het lijkt erop dat de manier waarop we dit gebod gehoorzamen, is
door ons geloof in de Messias te stellen. Het besnijden van ons hart begint met het ontvangen van Gods
vergeving, die ons is geschonken door het werk van de Messias aan het kruis - Zijn dood en opstanding.
En vanuit die basis wandelen we in overeenstemming met de Heilige Geest, die ons de kracht geeft om
de zonde te overwinnen. Deze innerlijke besnijdenis van het hart doet geen afbreuk aan Gods wetten,
maar verandert onze wil zodat we ernaar gaan verlangen om die te houden.
God heeft je alles gegeven wat je nodig hebt. Ontvang vandaag zijn vergeving, sta Hem toe om je hart te
veranderen. Vraag Hem om je de kracht te geven om te kunnen overwinnen bij je dagelijkse wandel,
overeenkomstig Zijn Geest.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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