
Les	  1:	  Deel	  worden	  van	  het	  ‘Nieuwe	  Verbond’	  

We	  weten	  duidelijk	  door	  Genesis	  17	  dat	  besnijdenis	  een	  teken	  was	  van	  het	  oude	  verbond.	  Het	  was	  
een	  teken	  om	  te	  tonen	  aan	  elke	  generatie	  Israëlieten	  dat	  de	  beloofde	  Messias	  zou	  komen	  uit	  het	  
zaad	  van	  Abraham	  omwille	  van	  de	  trouw	  van	  Abraham	  naar	  Yahweh	  toe.	  Je	  kon	  niet	  tot	  de	  Messias	  
komen	  dan	  door	  het	  zaad	  van	  Abraham	  en	  Hij	  zei	  niet	  zaden	  in	  het	  meervoud	  maar	  zaad	  in	  het	  
enkelvoud,	  het	  zaad	  van	  Yahshua	  door	  Isaac	  alleen	  (Gen	  17:21,	  Gal	  3:16).	  

Besnijdenis	  had	  een	  dubbele	  functie.	  Enerzijds	  als	  teken	  van	  het	  verbond	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  de	  
fysieke	  lijn	  van	  de	  Messias	  zou	  komen	  van	  Abraham	  door	  Isaac.	  Anderzijds	  was	  het	  een	  wet	  van	  
Yahweh	  i.v.m.	  rein	  en	  onrein	  voor	  elk	  mannelijk	  kind	  van	  8	  dagen	  oud	  (Lev	  12:3).	  

Een	  verbond	  houdt	  in	  een	  eed	  of	  overeenkomst	  gemaakt	  door	  twee	  partijen.	  In	  oude	  verbonden	  
moeten	  beide	  partijen	  verplichtingen	  vervullen.	  In	  elke	  oude	  verbondsceremonie	  waren	  er	  9	  stappen	  
nodig	  om	  het	  verbond	  te	  ratificeren.	  De	  derde	  stap	  is	  het	  doormidden	  snijden	  van	  een	  dier	  en	  
doorheen	  de	  stukken	  wandelen	  in	  een	  8	  vorm	  en	  dan	  oog	  in	  oog	  staan	  met	  jouw	  partner	  om	  het	  
verbond	  af	  te	  sluiten.	  Abraham	  heeft	  nooit	  het	  verbond	  van	  Yahweh	  geratificeerd	  door	  tussen	  de	  
dierlijke	  stukken	  te	  lopen	  in	  een	  acht	  vorm,	  om	  dan	  oog	  in	  oog	  te	  staan	  met	  zijn	  partner	  en	  een	  eed	  
te	  zweren.	  Het	  was	  een	  rokende	  oven	  met	  een	  vurige	  fakkel	  (Yahweh	  &	  Yahshua)	  die	  door	  de	  
stukken	  wandelde,	  tonende	  dat	  Abraham	  zich	  realiseerde	  dat	  hij	  als	  mens	  niet	  100%	  trouw	  zou	  
kunnen	  zijn	  aan	  een	  verbond	  met	  Yahweh.	  Hij	  vertrouwde	  in	  de	  rokende	  oven	  en	  vurige	  fakkel	  
(Yahweh	  &	  Yahshua)	  om	  te	  doen	  wat	  hij	  niet	  kon,	  net	  zoals	  Yahweh	  deed	  wanneer	  Abraham	  op	  het	  
punt	  stond	  Isaac	  te	  offeren	  en	  Yahweh	  tussen	  beide	  kwam.	  

Gen	  15:10	  Hij	  haalde	  die	  alle	  voor	  Hem,	  deelde	  ze	  middendoor	  en	  legde	  de	  stukken	  tegenover	  
elkander	  maar	  het	  gevogelte	  deelde	  hij	  niet.	  
Gen	  15:12	  Toen	  de	  zon	  op	  het	  punt	  stond	  onder	  te	  gaan,	  viel	  een	  diepe	  slaap	  op	  Abram.	  En	  zie,	  
hem	  overviel	  een	  angstwekkende,	  dikke	  duisternis.	  
Gen	  15:17	  Toen	  de	  zon	  was	  ondergegaan,	  en	  het	  donker	  was,	  zie,	  een	  rokende	  oven	  met	  een	  
vurige	  fakkel,	  welke	  tussen	  die	  stukken	  doorging.	  

Israël	  volgde	  het	  voorbeeld	  van	  Abraham	  niet.	  Mits	  ze	  hun	  zinnen	  gezet	  hadden	  op	  zegeningen	  te	  
ontvangen	  zijn	  ze	  tot	  een	  verbond	  overgegaan	  met	  Yahweh	  alhoewel	  Jehoshua	  (Jozua)	  hen	  
waarschuwde	  het	  niet	  te	  doen	  want	  als	  ze	  het	  toch	  deden	  zou	  er	  geen	  vergiffenis	  voor	  hun	  zonden	  
zijn.	  

Jozua	  –	  Yahoshua	  24:14-‐27	  
Nu	  dan,	  vrees	  Yahweh	  en	  dien	  Hem	  in	  volmaaktheid	  en	  waarheid	  en	  verwijder	  de	  élohiem	  die	  jullie	  
vaderen	  dienden	  aan	  de	  overzijde	  van	  de	  rivier	  en	  in	  Egypte	  en	  dien	  Yahweh!	  
En	  als	  het	  slecht	  is	  in	  jullie	  ogen	  om	  Yahweh	  te	  dienen,	  kiezen	  jullie	  vandaag	  maar	  wie	  jullie	  zullen	  
dienen;	  of	  de	  Élohiem	  die	  jullie	  vaderen	  dienden	  aan	  de	  overzijde	  van	  de	  rivier	  of	  de	  élohiem	  van	  
de	  Amorieten	  op	  wiens	  gebied	  jullie	  wonen	  maar	  ik	  en	  mijn	  huis,	  wij	  dienen	  Yahweh.	  
En	  het	  volk	  antwoorde	  en	  zei;	  het	  is	  lastering	  voor	  ons	  om	  Yahweh	  te	  verlaten	  om	  anderen	  
élohiem	  te	  dienen.	  
Want	  Yahweh	  onze	  Élohiem,	  Hij	  heeft	  ons	  en	  onze	  vaderen	  opgehaald	  uit	  het	  land	  Egypte,	  uit	  het	  
slavenhuis	  en	  Hij	  is	  het	  die	  voor	  onze	  ogen	  deze	  grote	  tekenen	  deed	  en	  Hij	  heeft	  ons	  de	  hele	  weg	  
die	  wij	  bewandelden	  bewaakt	  en	  onder	  alle	  mensen	  in	  wiens	  midden	  wij	  voorbij	  gingen.	  



En	  Yahweh	  heeft	  uitgedreven,	  alle	  volkeren	  en	  de	  Amorieten	  die	  het	  land	  bewoonden	  vóór	  ons,	  
ook	  wij	  zullen	  Yahweh	  dienen	  want	  Hij	  is	  onze	  Élohiem.	  
En	  Yahoshua	  zei	  tegen	  het	  volk:	  jullie	  kunnen	  Yahweh	  niet	  dienen	  want	  Hij	  is	  heilige	  Élohiem,	  een	  
jaloerse	  Élohiem,	  Hij	  zal	  jullie	  overtredingen	  en	  zonden	  niet	  vergeven.	  
Want	  jullie	  zullen	  Yahweh	  verlaten	  en	  élohiem	  van	  buitenlanders	  dienen,	  dan	  zal	  Hij	  zich	  wegkeren	  
van	  jullie	  en	  jullie	  kwaad	  aandoen	  én	  jullie	  verteren,	  nadat	  Hij	  goed	  gehandeld	  heeft	  met	  jullie.	  
En	  het	  volk	  zei	  tot	  Yahoshua:	  Nee	  want	  wij	  zullen	  Yahweh	  dienen.	  
En	  Yahoshua	  zei	  tot	  het	  volk:	  Jullie	  getuigen	  tegen	  jullie	  zelf	  omdat	  jullie	  voor	  Yahweh	  hebben	  
gekozen	  om	  Hem	  te	  dienen	  en	  zij	  zeiden:	  “(Wij	  zijn)	  getuigen.”	  
Nu	  dan,	  verwijder	  de	  élohiem	  van	  de	  buitenlanders	  die	  onder	  jullie	  zijn	  richt	  jullie	  harten	  op	  
Yahweh	  de	  Élohiem	  van	  Israël.	  
En	  zij,	  het	  volk,	  zeiden	  tot	  Yahoshua:	  Wij	  zullen	  Yahweh	  onze	  Élohiem	  dienen	  en	  naar	  Zijn	  stem	  
luisteren.	  En	  Yahoshua	  sneed	  een	  verbond	  voor	  het	  volk	  op	  die	  dag	  en	  stelde	  voor	  hem	  inzetting	  
en	  gericht	  vast	  te	  Shechem.	  
En	  Yahoshua	  schreef	  deze	  woorden	  op	  in	  het	  boek	  van	  de	  Thora	  van	  Élohiem	  en	  hij	  nam	  een	  grote	  
steen	  en	  richtte	  die	  op	  onder	  de	  eik	  die	  bij	  het	  heiligdom	  van	  Yahweh	  is.	  
En	  Yahoshua	  zei	  tegen	  het	  hele	  volk:	  Zie,	  deze	  steen	  zal	  zijn	  tot	  een	  getuigenis	  tussen	  ons	  want	  zij	  
heeft	  alles	  aanhoort	  van	  hetgeen	  gezegd	  is	  door	  Yahweh	  aan	  ons	  en	  het	  zal	  onder	  jullie	  zijn	  tot	  een	  
getuigenis	  indien	  je	  ooit	  jullie	  Élohiem	  ontkent.	  

Dit	  is	  het	  probleem	  met	  het	  oude	  verbond.	  In	  dit	  verbond,	  waar	  geloof	  verworpen	  werd	  en	  verlangt	  
werd	  naar	  materiële	  dingen,	  waren	  ze	  op	  zichzelf	  aangewezen	  wanneer	  ze	  zondigden.	  Mits	  het	  een	  
verbond	  was	  dat	  enkel	  en	  alleen	  op	  zegeningen	  en	  vloeken	  berustte	  voor	  werken	  van	  het	  vlees,	  is	  er	  
geen	  plaats	  in	  dat	  verbond	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  zonden.	  Zelfs	  op	  de	  Grote	  Verzoendag	  werden	  de	  
zonden	  enkel	  bedekt	  en	  niet	  verwijderd,	  waarom	  anders	  zou	  de	  hogepriester	  elk	  jaar	  offers	  brengen	  
voor	  dezelfde	  zonden?	  En	  zelfs	  op	  de	  dag	  van	  Yom	  Kippur	  (Grote	  Verzoendag),	  kan	  men	  op	  geen	  
enkele	  manier	  vergeven	  worden	  voor	  zonden	  als	  aanbidding	  van	  anderen	  dingen	  dan	  Yahweh,	  
overspel,	  blasfemie	  of	  moord.	  Deze	  wandaden	  brachten	  automatisch	  de	  doodstraf	  met	  zich	  mee.	  

En	  wat	  deed	  de	  Messias	  wanneer	  hij	  de	  Thora	  kwam	  verheerlijken?	  Hij	  toonde	  aan	  dat	  voor	  Yahweh	  
de	  zonde	  begint	  in	  onze	  gedachten	  en	  zelfs	  al	  waren	  we	  enkel	  maar	  boos	  op	  een	  broeder,	  hebben	  we	  
hem	  al	  vermoord.	  Zelfs	  als	  we	  lustvol	  denken	  aan	  een	  vrouw,	  hebben	  we	  al	  overspel	  gepleegd.	  Dus	  
verre	  van	  de	  Thora	  te	  ontkrachten,	  kwam	  de	  Messias	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  onder	  het	  oude	  verbond	  
iedereen	  de	  doodstraf	  verdiend.	  Israël	  tekende	  en	  ratificeerde	  dit	  verbond	  op	  de	  berg	  Sinai	  en	  elke	  
Israëliet,	  via	  de	  afstamming	  van	  Abraham	  (herinnert	  u	  zich,	  het	  teken	  van	  de	  besnijdenis?),	  had	  dit	  
bewijsstuk	  (Kol	  2:14	  Cherografon	  in	  het	  Grieks)	  dat	  boven	  zijn	  hoofd	  hing.	  	  

Onder	  het	  oude	  verbond	  was	  er	  geen	  enkele	  manier	  om	  de	  doodstraf	  te	  ontsnappen,	  dus	  zou	  
Yahweh	  het	  hele	  huis	  Israël	  laten	  ondergaan?	  Yahweh	  laat	  dat	  niet	  toe!	  Want	  hij	  bracht	  simpelweg	  
een	  betere	  hoop	  namelijk	  HET	  NIEUWE	  VERBOND!	  

Jeremia	  31:31-‐33	  
Zie,	  de	  dagen	  komen,	  zegt	  Yahweh,	  dat	  ik	  een	  nieuw	  verbond	  zal	  snijden	  met	  het	  huis	  Israël	  en	  met	  
het	  huis	  Juda,	  niet	  zoals	  het	  verbond	  dat	  ik	  sneed	  met	  hun	  vaderen	  op	  de	  dag	  dat	  Ik	  hen	  bij	  de	  
hand	  nam	  om	  hen	  uit	  het	  land	  Egypte	  te	  brengen	  (en	  dat	  verbond	  van	  Mij	  hebben	  zij	  verbroken,	  
alhoewel	  ik	  hun	  tot	  een	  echtgenoot	  was,	  zegt	  Yahweh).	  Maar	  dit	  zal	  het	  verbond	  zijn	  dat	  ik	  met	  het	  



huis	  Israël	  	  zal	  snijden:	  Na	  die	  dagen,	  verklaart	  Yahweh,	  zal	  Ik	  mijn	  Thora	  in	  hun	  binnenste	  plaatsen	  
en	  Ik	  zal	  die	  schrijven	  op	  hun	  harten	  en	  Ik	  zal	  hun	  tot	  een	  Élohiem	  zijn	  en	  zij	  Mijn	  volk.	  

Dit	  was	  duidelijk	  niet	  het	  Oude	  Verbond	  maar	  een	  nieuw	  verbond.	  

Hebreeën	  8:7-‐8	  
Want	  als	  dat	  eerste	  onberispelijk	  was,	  zou	  er	  geen	  nood	  geweest	  zijn	  aan	  een	  tweede.	  Want	  Hij	  
berispt	  hen	  als	  Hij	  zegt;	  “Zie,	  de	  dagen	  komen,	  zegt	  Yahweh,	  dat	  ik	  een	  nieuw	  verbond	  zal	  snijden	  
met	  het	  huis	  Israël	  en	  met	  het	  huis	  Juda”	  

De	  berisping	  van	  het	  eerste	  verbond	  was	  niet	  voor	  de	  Thora	  maar	  de	  mensen.	  Door	  hun	  vleselijke	  
begeertes	  en	  gebrek	  aan	  geloof	  en	  vertrouwen	  in	  Yahweh,	  lieten	  ze	  hem	  niet	  toe	  de	  gepaste	  offers	  te	  
brengen	  die	  nodig	  waren	  om	  hun	  zonden	  te	  vergeven.	  We	  zien	  dit	  doorgaan	  tot	  op	  de	  dag	  van	  
vandaag	  bij	  onze	  broeder	  Juda	  die,	  door	  trots,	  nog	  steeds	  weigert	  in	  te	  zien	  dat	  hij	  een	  zondaar	  is	  in	  
het	  vlees	  en	  verlossing	  nodig	  heeft	  die	  van	  Yahweh	  alleen	  komt.	  Maar	  hij	  moest	  het	  eerste	  
wegnemen,	  of	  beter	  gezegd	  vervullen,	  vooraleer	  hij	  het	  tweede	  kon	  inluiden.	  

Hebreeën	  10:4-‐10	  
Want	  het	  is	  onmogelijk	  dat	  het	  bloed	  van	  stieren	  of	  bokken	  zonden	  zou	  wegnemen.	  Daarom	  zegt	  
Hij	  bij	  zijn	  komst	  in	  de	  wereld:	  Slachtoffer	  en	  offergave	  hebt	  U	  niet	  gewild	  maar	  U	  hebt	  mij	  een	  
lichaam	  bereid;	  in	  brandoffers	  en	  zondoffers	  hebt	  U	  geen	  behagen	  gehad.	  Toen	  zei	  ik:	  zie,	  hier	  ben	  
ik	  –in	  de	  boekrol	  staat	  van	  mij	  geschreven-‐	  om	  Uw	  wil,	  Élohiem,	  te	  doen.”	  (Psalmen	  39:7-‐9	  +	  40:6-‐
8)	  
In	  de	  aanhef	  zegt	  hij:	  Slachtoffers	  en	  offergevan,	  brandoffers	  en	  zondoffers	  hebt	  U	  niet	  gewild,	  
noch	  daarin	  een	  welbehagen	  gehad	  hoewel	  zij	  naar	  de	  Thora	  gebracht	  worden.	  Daarna	  heeft	  hij	  
gezegd:	  Zie,	  hier	  ben	  ik	  om	  Uw	  wil	  te	  doen.	  Hij	  heft	  het	  eerste	  op,	  om	  het	  tweede	  te	  laten	  gelden.	  
Door	  die	  wil	  zijn	  wij	  eens	  voor	  altijd	  apart	  gezet	  door	  het	  offer	  van	  het	  lichaam	  van	  Yahshua	  
Messias.	  

Is	  het	  oude	  verbond	  volledig	  verdwenen?	  

2	  Korintiërs	  3:6-‐11	  
..	  die	  ons	  ook	  bekwaam	  gemaakt	  heeft	  om	  dienaren	  te	  zijn	  van	  een	  nieuw	  verbond,	  niet	  van	  de	  
letter	  maar	  van	  de	  Geest	  want	  de	  letter	  doodt	  maar	  de	  Geest	  maakt	  levend.	  Indien	  nu	  de	  
bediening	  van	  de	  dood	  met	  letters	  op	  stenen	  gegrift,	  gepaard	  ging	  met	  zo	  een	  heerlijkheid,	  dat	  de	  
zonen	  van	  Israël	  de	  blik	  niet	  op	  het	  aangezicht	  van	  Mozes	  konden	  vestigen	  om	  de	  heerlijkheid	  van	  
zijn	  aangezicht	  die	  toch	  verdwijnen	  moest,	  hoe	  zal	  niet	  nog	  meer	  de	  bediening	  van	  de	  Geest	  in	  
heerlijkheid	  zijn?	  Want	  indien	  de	  bediening	  die	  veroordeling	  brengt,	  heerlijkheid	  was,	  veel	  meer	  is	  
de	  bediening,	  die	  rechtvaardigheid	  brengt,	  overvloedig	  in	  heerlijkheid.	  Want	  zelfs	  hetgeen	  
verheerlijkt	  was,	  is	  in	  zoverre	  niet	  verheerlijkt	  als	  déze	  heerlijkheid	  het	  te	  boven	  gaat.	  Want	  als	  het	  
verdwijnende	  met	  heerlijkheid	  gepaard	  ging,	  veel	  meer	  is	  dan	  het	  blijven	  in	  heerlijkheid.	  (Herinner	  
wel,	  datgene	  dat	  weggenomen	  wer	  was	  NIET	  de	  Thora	  maar	  de	  verbondsovereenkomst	  onder	  het	  
eerste	  verbond.)	  

Hebreeën	  8:13	  Door	  te	  spreken	  van,	  Nieuw,	  heeft	  Hij	  het	  eerste	  als	  oud	  verklaard.	  En	  datgene	  dat	  
oud	  verklaard	  is,	  staat	  op	  punt	  te	  verdwijnen.	  



Dus,	  het	  staat	  op	  het	  punt	  te	  verdwijnen	  maar	  het	  is	  nog	  niet	  volledig	  verdwenen.	  Als	  het	  volledig	  
verdwenen	  was	  dan	  had	  Juda	  geen	  hoop	  meer	  mits	  zij	  nog	  steeds	  in	  het	  Oude	  Verbond	  zijn	  en	  dat	  is	  
dan	  ook	  de	  reden	  waarom	  zij	  proberen	  een	  fysieke	  tempel	  terug	  op	  te	  bouwen	  om	  daar	  dierenoffers	  
opnieuw	  te	  brengen	  en	  dat	  zal	  weeral	  geen	  één	  zonde	  wegnemen	  maar	  enkel	  de	  spot	  drijven	  met	  de	  
Geest	  	  van	  de	  Messias.	  Maar	  vergis	  je	  niet,	  wij	  zijn	  NIET	  ONDER	  HET	  OUDE	  VERBOND,	  wij	  zijn	  onder	  
het	  NIEUWE.	  Zal	  Juda	  ook	  nog	  en	  kans	  krijgen	  om	  de	  Messias	  te	  aanvaarden?	  

Zech	  12:10	  Ik	  zal	  over	  het	  huis	  van	  Dawid	  en	  over	  de	  inwoners	  van	  Jeruzalem	  uitgieten	  de	  Geest	  
van	  genade	  en	  gebeden;	  zij	  zullen	  hem	  aanschouwen,	  die	  zij	  doorstoken	  hebben	  en	  over	  hem	  een	  
rouwklacht	  aanheffen	  als	  de	  rouwklacht	  over	  een	  enig	  kind,	  zij	  zullen	  over	  hem	  bitter	  leed	  dragen	  
zoals	  het	  leed	  van	  een	  eerstgeborene.	  

Ja,	  bij	  Yahshua	  zijn	  terugkeer	  zullen	  de	  Joden	  hun	  verwerping	  van	  de	  Messias	  realiseren	  bij	  zijn	  eerste	  
komst	  en	  rouwen	  om	  hem	  en	  hem	  aannemen.	  

Wat	  zijn	  de	  verschillen	  tussen	  deze	  twee	  verbonden	  behalve	  dan	  het	  feit	  dat	  het	  Nieuwe	  een	  
verbond	  is	  van	  geloof	  en	  daarom	  door	  geloof	  er	  mogelijkheid	  is	  dat	  mijn	  zonden	  vergeven	  worden	  
die	  anders	  niet	  konden	  vergeven	  worden	  onder	  het	  eerste	  verbond	  (Hand	  13:38-‐39)?	  Is	  de	  Thora	  
anders?	  

Hebreeën	  8:10-‐12	  
Want	  dit	  is	  het	  verbond	  waarmee	  Ik	  Mij	  verbonden	  zal	  aan	  het	  huis	  Israël	  na	  die	  dagen,	  spreekt	  
Yahweh:	  Ik	  zal	  mijn	  Thoroth	  (meervoud	  Thora)	  in	  hun	  verstand	  leggen	  en	  Ik	  zal	  die	  in	  hun	  harten	  
schrijven	  en	  Ik	  zal	  hun	  tot	  een	  Élohiem	  zijn	  en	  zij	  zullen	  Mijn	  volk	  zijn.	  En	  niet	  langer	  zullen	  zij	  een	  
ieder	  zijn	  medeburger	  en	  een	  ieder	  zijn	  broeder	  leren,	  zeggende:	  Ken	  Yahweh!	  Want	  allen	  zullen	  zij	  
Mij	  kennen,	  van	  de	  kleinste	  tot	  de	  grootste	  onder	  hen.	  Want	  Ik	  zal	  genadig	  zijn	  over	  hun	  
ongerechtigheden	  en	  hun	  zonden	  zal	  Ik	  niet	  meer	  gedenken.	  

Heel	  duidelijk	  wordt	  NERGENS	  in	  de	  Schrift	  gezegd	  dat	  welk	  deel	  dan	  ook	  van	  de	  Thora,	  behalve	  dat	  
deel	  dat	  toegevoegd	  werd	  door	  de	  zonde	  (Gal	  3:19,	  Levitische	  wet	  met	  offers),	  teniet	  gedaan	  wordt	  
in	  het	  Nieuwe	  verbond.	  Er	  wordt	  integendeel	  wel	  gezegd	  dat	  de	  mensen	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  op	  
hun	  harten	  en	  verstand	  geschreven	  zullen	  krijgen.	  Enkel	  de	  offerwet	  die	  toegevoegd	  werd	  door	  de	  
zonde,	  waarin	  inbegrepen	  is	  alle	  ceremoniële	  wassingen	  en	  verordeningen,	  	  is	  volledig	  vervuld	  door	  
de	  Messias	  en	  is	  niet	  langer	  van	  toepassing	  want	  waar	  vergiffenis	  van	  zonden	  is,	  is	  geen	  nood	  meer	  
aan	  offers.	  	  

Heb	  10:18	  Waar	  dan	  voor	  deze	  dingen	  vergeving	  bestaat,	  is	  er	  geen	  zondoffer	  meer.	  

De	  ceremoniële	  wetten	  van	  mikwah	  waren	  niet	  meer	  bindend	  mits	  Yahshua	  ons	  gereinigd	  heeft	  van	  
alle	  zonde.	  
	  
Heb	  9:7	  -‐10	  
Maar	  in	  de	  tweede	  alleen	  de	  hogepriester,	  eenmaal	  in	  het	  jaar,	  niet	  zonder	  bloed,	  dat	  hij	  offerde	  
voor	  zichzelf	  en	  voor	  de	  zonden	  door	  het	  volk	  in	  onwetendheid	  bedreven.	  Daarmee	  gaf	  de	  heilige	  
Geest	  te	  kennen,	  dat	  de	  weg	  naar	  het	  heiligdom	  nog	  niet	  openlag,	  zolang	  de	  eerste	  tent	  nog	  
bestond.	  Dit	  was	  een	  zinnebeeld	  voor	  de	  tegenwoordige	  tijd,	  in	  zoverre	  gaven	  en	  offers	  gebracht	  
werden,	  die	  niet	  bij	  machte	  waren	  hem,	  die	  dient,	  voor	  zijn	  besef	  te	  volmaken,	  daar	  zij	  met	  hun	  



spijzen	  en	  dranken	  en	  onderscheiden	  wassingen	  slechts	  bepalingen	  voor	  het	  vlees	  zijn,	  opgelegd	  
tot	  de	  tijd	  van	  het	  herstel.	  

Elke	  dag	  deden	  Priesters	  en	  Israëlieten	  iets	  genaamd	  “miqwah”	  (moderne	  uitspraak:	  mikvah).	  Dit	  was	  
een	  ceremoniële	  wassing	  om	  hen	  te	  reinigen	  van	  een	  onreinheid	  zoals	  het	  in	  contact	  komen	  met	  een	  
dood	  lichaam	  of	  een	  ziekte	  hebben	  zoals	  diarree.	  

Lev	  15:4-‐5	  
Elk	  bed	  waarop	  hij	  die	  de	  vloeiing	  heeft,	  ligt,	  is	  onrein	  en	  elk	  voorwerp	  waarop	  hij	  zit,	  is	  onrein.	  
Ieder	  die	  zijn	  bed	  aanraakt,	  zal	  zijn	  klederen	  wassen,	  zich	  in	  water	  baden	  en	  onrein	  zijn	  tot	  de	  
avond.	  

Dit	  was	  deel	  van	  de	  ceremoniële	  wet.	  Sommige	  mensen,	  vooral	  priesters,	  deden	  dagelijks	  wel	  5	  tot	  6	  
keer	  een	  zogenaamde	  miqwah	  (onderdompeling	  in	  water).	  Dit	  zou	  opnieuw	  geen	  één	  zonde	  
vergeven	  maar	  hen	  enkel	  dagelijks	  eraan	  herinneren	  dat	  ze	  zondaren	  zijn.	  Eens	  per	  jaar,	  op	  de	  Grote	  
Verzoendag,	  ging	  de	  Hogepriester	  binnen	  in	  het	  Heilige	  van	  Heiligen	  om	  de	  zonden	  van	  Israël	  te	  
bedekken	  tot	  het	  volgende	  jaar.	  Vergeet	  niet	  dat	  de	  zonden	  enkel	  bedekt	  werden	  maar	  niet	  
vergeven,	  mits	  de	  Thora	  duidelijk	  leert,	  wanneer	  het	  op	  zonde	  aankomt;	  oog	  om	  oog	  en	  tand	  om	  
tand.	  Met	  andere	  woorden,	  de	  straf	  moet	  gelijk	  staan	  aan	  de	  misdaad,	  ze	  moeten	  evenredig	  zijn.	  En	  
iedereen	  die	  eerlijk	  is	  met	  zichzelf	  zal	  toegeven	  dat	  het	  leven	  van	  een	  dier	  niet	  gelijk	  staat	  aan	  het	  
leven	  van	  een	  mens.	  De	  doop	  is	  een	  type	  miqwa	  en	  het	  is	  in	  feite	  de	  “ultieme	  miqwa”,	  want	  eens	  je	  
gedoopt	  bent	  in	  het	  bloed	  van	  de	  zoon	  van	  Yahweh	  hoef	  je	  niet	  nogmaals	  ondergedompeld	  te	  
worden.	  

Johannes	  de	  Doper	  zijn	  doop	  was	  een	  type	  miqwa.	  Vergeet	  niet	  dat	  Johannes	  de	  laatste	  van	  de	  
profeten	  en	  leraren	  was	  van	  het	  Oude	  Testament.	  Hij	  maakte	  de	  brug	  tussen	  de	  Oude	  Testament	  
miqwa	  en	  de	  Nieuw	  Testamentische	  doop.	  Net	  zoals	  de	  miqwa	  wassing,	  had	  Johannes	  zijn	  doop	  niet	  
de	  mogelijkheid	  om	  de	  heilige	  Geest	  te	  geven.	  Dit	  gebeurde	  niet	  totdat	  Yahshua	  gekruisigd	  werd	  en	  
opstond	  uit	  de	  doden.	  

Handelingen	  1:4-‐5	  
En	  terwijl	  hij	  met	  hen	  aanzat,	  gebood	  hij	  hun	  Jeruzalem	  niet	  te	  verlaten	  maar	  te	  blijven	  wachten	  op	  
de	  belofte	  van	  de	  Vader,	  die	  jullie	  van	  mij	  gehoord	  hebben.	  Want	  Johannes	  doopte	  met	  water	  
maar	  jullie	  zullen	  met	  de	  heilige	  Geest	  gedoopt	  worden,	  niet	  vele	  dagen	  na	  deze.	  

De	  heilige	  Geest	  was	  de	  belofte	  die	  zou	  ontvangen	  worden	  door	  allen	  die	  in	  Yahshua	  geloofden	  voor	  
de	  vergiffenis	  van	  zonde	  onder	  het	  eerste	  verbond	  en	  gedoopt	  werden	  in	  Zijn	  naam	  met	  
handoplegging	  door	  een	  ouderling	  aangesteld	  door	  Yahweh	  om	  de	  heilige	  Geest	  door	  te	  geven.	  
Vergeet	  niet	  dat	  een	  verbond	  een	  overeenkomst	  is	  tussen	  twee	  partijen	  waarbij	  beide	  de	  plicht	  
hebben	  die	  te	  vervullen.	  In	  de	  doop	  of	  onderdompelingsceremonie,	  gaat	  de	  persoon	  die	  gedoopt	  
wordt	  volledig	  onder	  water	  wat	  betekent	  dat	  hij	  sterft	  aan	  zijn	  oude	  zelf	  en	  uit	  het	  water	  opstaat	  als	  
een	  nieuwe	  schepping	  waarbij	  men	  zich	  180	  graden	  omkeert	  van	  de	  oude	  manier	  van	  leven.	  

Dan	  gebruikt	  Yahweh	  de	  door	  Hem	  aangestelde	  ouderlingen	  om	  de	  handen	  op	  te	  leggen	  bij	  de	  
nieuwe	  gelovige	  om	  de	  heilige	  Geest	  door	  te	  geven.	  De	  onderdompeling	  is	  simpelweg	  een	  teken	  van	  
de	  persoon	  zijn	  verbintenis	  om	  te	  veranderen	  terwijl	  de	  heilige	  Geest	  in	  de	  persoon	  wordt	  
overgedragen	  door	  de	  handoplegging	  van	  een	  ware	  door	  Hem	  aangestelde	  ouderling.	  



Handelingen	  19:1-‐6	  
En	  terwijl	  Apollos	  te	  Korinte	  was,	  geschiedde	  het,	  dat	  Paulus,	  na	  door	  de	  bovenlanden	  gereist	  te	  
zijn,	  te	  Efeze	  kwam	  en	  daar	  enige	  discipelen	  vond.	  En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Hebben	  jullie	  de	  heilige	  Geest	  
ontvangen	  toen	  jullie	  tot	  het	  geloof	  kwamen?	  Maar	  zij	  zeiden:	  Wij	  hebben	  zelfs	  niet	  gehoord	  dat	  er	  
een	  heilige	  Geest	  is.	  En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Waarin	  zijn	  jullie	  dan	  gedoopt?	  En	  zij	  zeiden:	  In	  de	  doop	  van	  
Johannes.	  Maar	  Paulus	  zei:	  Johannes	  doopte	  een	  doop	  bekering	  en	  zei	  tot	  het	  volk	  dat	  zij	  moesten	  
geloven	  in	  hem	  die	  na	  hem	  kwam,	  dat	  is	  in	  Yahshua.	  En	  toen	  zij	  dit	  hoorden	  lieten	  zij	  zich	  dopen	  in	  
de	  naam	  van	  de	  Meester	  Yahshua.	  En	  toen	  Paulus	  hun	  de	  handen	  oplegde,	  kwam	  de	  heilige	  Geest	  
over	  hen	  en	  zij	  spraken	  in	  tongen	  en	  profeteerden.	  

Belangrijk	  is	  dat	  ze	  de	  heilige	  Geest	  NIET	  ontvingen	  omdat	  ze	  erin	  geloofden	  maar	  enkel	  en	  alleen	  
wanneer	  een	  ouderling	  van	  Yahweh	  hen	  de	  handen	  oplegde.	  Daarnaast	  is	  de	  ceremonie	  van	  de	  
waterdoop	  en	  handoplegging	  niet	  zomaar	  symbolisch	  maar	  dat	  is	  het	  moment	  wanneer	  iemand	  de	  
heilige	  Geest	  ontvangt	  en	  een	  kind	  wordt	  van	  de	  familie	  van	  Yahweh.	  

Romeinen	  8:9-‐11	  
Jullie	  daarentegen	  zijn	  niet	  in	  het	  vlees	  maar	  in	  de	  Geest,	  althans,	  indien	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  in	  u	  
woont.	  Indien	  iemand	  echter	  de	  Geest	  	  van	  de	  Messias	  niet	  heeft,	  die	  behoort	  Hem	  niet	  toe.	  Indien	  
de	  Messias,	  dan	  is	  wel	  het	  lichaam	  dood	  vanwege	  de	  zonde	  maar	  de	  Geest	  is	  leven	  vanwege	  de	  
rechtvaardigheid.	  En	  indien	  de	  Geest	  van	  Hem,	  die	  Yahshua	  uit	  de	  doden	  heeft	  opgewekt,	  in	  u	  
woont	  dan	  zal	  Hij,	  die	  Messias	  Yahshua	  uit	  de	  doden	  opgewekt	  heeft,	  ook	  uw	  sterfelijke	  lichamen	  
levend	  maken	  door	  Zijn	  Geest	  die	  in	  u	  woont.	  	  
Romeinen	  8:14-‐17	  
Want	  allen	  die	  door	  de	  Geest	  	  van	  Yahweh	  geleid	  worden,	  zijn	  zonen	  van	  Yahweh.	  Want	  jullie	  
hebben	  niet	  ontvangen	  een	  Geest	  van	  slavernij	  om	  opnieuw	  te	  vrezen	  maar	  jullie	  hebben	  
ontvangen	  de	  Geest	  van	  het	  zoonschap	  door	  welke	  wij	  roepen:	  Vader!	  Onze	  Vader!	  
Die	  Geest	  getuigt	  met	  onze	  Geest	  dat	  wij	  kinderen	  van	  Yahweh	  zijn.	  Zijn	  wij	  nu	  kinderen,	  dan	  zijn	  
wij	  ook	  erfgenamen:	  erfgenamen	  van	  Yahweh	  en	  medeërfgenamen	  van	  de	  Messias;	  immers	  indien	  
wij	  delen	  in	  zijn	  lijden,	  is	  dat	  om	  ook	  te	  delen	  in	  zijn	  verheerlijking.	  

De	  Schrift	  vertelt	  ons	  dat	  velen	  geroepen	  zijn	  maar	  weinigen	  gekozen	  en	  er	  zijn	  miljoenen	  waarmee	  
Yahweh	  Zijn	  Geest	  vandaag	  werkt	  maar	  datgene	  dat	  iemand	  een	  eersteling	  ,kind	  en	  familielid	  in	  Zijn	  
Koninkrijk	  maakt	  is	  door	  deel	  te	  worden	  van	  een	  relatie	  met	  Yahweh	  door	  de	  doop,	  handoplegging	  
en	  het	  ontvangen	  van	  de	  heilige	  Geest.	  

Is	  er	  nog	  een	  ander	  teken	  die	  verbonds-‐gelovigen,	  die	  kinderen	  zijn	  van	  Yahweh,	  moeten	  hebben	  om	  
aan	  te	  tonen	  dat	  Yahweh	  hun	  Élohiem	  en	  Vader	  is	  en	  dat	  zij	  Zijn	  kinderen	  Israël	  zijn?	  

Exodus	  31:12-‐18	  
Yahweh	  zei	  tot	  Mozes:	  Spreek	  tot	  zonen	  van	  Israël:	  mijn	  sabbatten	  moeten	  jullie	  onderhouden	  
want	  dat	  is	  een	  teken	  tussen	  Mij	  en	  jullie,	  van	  geslacht	  tot	  geslacht,	  zodat	  jullie	  weten	  dat	  Ik	  
Yahweh	  ben,	  die	  jullie	  apart	  zet.	  Jullie	  zullen	  de	  sabbat	  onderhouden	  want	  dit	  is	  iets	  apart	  gezet	  
voor	  jullie;	  wie	  hem	  onteert,	  zal	  ter	  dood	  gebracht	  worden	  want	  ieder	  die	  daarop	  werk	  verricht	  zal	  
uitgeroeid	  worden	  uit	  het	  midden	  van	  zijn	  volksgenoten.	  Zes	  dagen	  zal	  men	  arbeiden	  maar	  op	  de	  
zevende	  dag	  zal	  er	  een	  volledige	  sabbat	  zijn,	  voor	  Yahweh:	  ieder	  die	  op	  de	  sabbatdag	  werk	  
verricht,	  zal	  ter	  dood	  gebracht	  worden.	  De	  zonen	  van	  Israël	  zullen	  de	  sabbat	  onderhouden	  door	  de	  
sabbat	  te	  vieren,	  zij	  en	  hun	  nageslacht,	  als	  een	  eeuwig	  verbond.	  Tussen	  Mij	  en	  de	  Israëlieten	  is	  



deze	  een	  teken	  voor	  altijd	  want	  in	  zes	  dagen	  heeft	  Yahweh	  de	  hemel	  en	  aarde	  gemaakt	  en	  op	  de	  
zevende	  dag	  had	  Hij	  gestopt	  en	  Zich	  verkwikt.	  En	  Hij	  gaf	  aan	  Mozes,	  toen	  Hij	  geëindigd	  had	  met	  
hem	  te	  spreken	  op	  de	  berg	  Sinai,	  de	  twee	  tafelen	  der	  getuigenis,	  tafelen	  van	  steen,	  beschreven	  
door	  de	  vinger	  van	  Élohiem.	  

De	  Sabbatdag,	  die	  ingesteld	  werd	  in	  de	  Scheppingsweek,	  is	  een	  teken	  van	  Yahweh	  als	  de	  heerser	  van	  
het	  universum	  en	  een	  teken	  voor	  Zijn	  kinderen,	  de	  Israëlieten.	  Wanneer	  we	  ons	  bekeren	  van	  onze	  
zonden,	  gedoopt	  worden,	  handoplegging	  ontvangen	  om	  de	  heilige	  Geest	  in	  ons	  te	  laten	  wonen	  en	  
letterlijke	  kinderen	  te	  worden	  van	  Yahweh	  zoals	  Romeinen	  8	  zegt,	  dan	  zijn	  we	  nu	  gezegend	  om	  de	  
mogelijkheid	  te	  hebben	  om	  elke	  7de	  dag	  Zijn	  rust	  in	  te	  gaan	  om	  Hem	  te	  kunnen	  aanbidden	  op	  Zijn	  
sabbat,	  wat	  ons	  vertelt	  wie	  Hij	  is	  en	  wie	  wij	  zijn.	  (Lees	  a.u.b.	  les	  4	  voor	  alle	  details	  over	  de	  
Sabbatdag.)	  

Dat	  brengt	  ons	  dus	  terug	  bij	  de	  besnijdenis	  kwestie.	  Vergeet	  niet	  dat	  de	  besnijdenis	  een	  dubbel	  doel	  
had.	  Één	  daarvan	  was	  een	  bewijs	  van	  de	  bloedlijn	  van	  Abraham	  om	  ons	  tot	  de	  Messias	  te	  brengen.	  
Dit	  was	  geen	  wet	  afkomstig	  van	  de	  berg	  Sinai	  maar	  werd	  opgedragen	  in	  Genesis	  17.	  Er	  was	  geen	  
enkele	  manier	  om	  tot	  de	  Messias	  te	  komen	  dan	  door	  een	  fysieke	  afstammeling	  te	  worden	  van	  
Abraham.	  Maar	  nu	  dat	  de	  Messias	  gekomen	  is,	  is	  die	  eis	  er	  niet	  meer.	  Alle	  mannelijke	  Israëlieten	  of	  
zij	  die	  zich	  bij	  hen	  aansloten	  moesten	  deel	  worden	  van	  dat	  verbond,	  door	  hun	  eigen	  bloed	  via	  de	  
besnijdenis.	  Maar	  sluiten	  we	  ons	  aan	  in	  het	  Nieuwe	  Verbond	  door	  ons	  eigen	  bloed	  of	  dat	  van	  de	  
Messias?	  

Kolossenzen	  2:11-‐14	  
In	  hem	  zijn	  jullie	  ook	  met	  een	  besnijdenis,	  die	  geen	  werk	  van	  mensenhanden	  is,	  besneden	  door	  het	  
afleggen	  van	  het	  lichaam	  van	  het	  vlees,	  in	  de	  besnijdenis	  van	  de	  Messias,	  omdat	  jullie	  met	  hem	  
begraven	  zijn	  in	  de	  doop.	  In	  hem	  zijn	  jullie	  ook	  mede	  opgewekt	  door	  het	  geloof	  aan	  de	  werking	  van	  
Yahweh,	  die	  hem	  uit	  de	  doden	  heeft	  opgewekt.	  Ook	  jullie	  heeft	  hij,	  hoewel	  jullie	  dood	  waren	  door	  
jullie	  overtredingen	  en	  onbesnedenheid	  naar	  het	  vlees,	  levend	  gemaakt	  met	  hem,	  toen	  hij	  ons	  al	  
onze	  overtredingen	  kwijtschold,	  door	  het	  bewijsstuk	  uit	  te	  wissen	  dat	  door	  zijn	  inzettingen	  tegen	  
ons	  getuigde	  en	  ons	  bedreigde.	  En	  dat	  heeft	  hij	  weggedaan	  door	  het	  aan	  het	  hout	  te	  nagelen.	  

Wij	  worden	  deel	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  door	  het	  bloed	  van	  de	  Messias.	  In	  het	  oude,	  kon	  iemand	  
enkel	  tot	  de	  Messias	  komen	  door	  fysiek	  een	  afstammeling	  van	  Abraham	  te	  worden	  maar	  nu	  wordt	  
men	  gerekend	  tot	  het	  zaad	  van	  Abraham	  door	  de	  Messias.	  Bij	  het	  veranderen	  van	  het	  verbond	  van	  
het	  oude	  naar	  het	  nieuwe,	  is	  het	  teken	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  ook	  veranderd.	  We	  worden	  duidelijk	  
verteld	  door	  het	  Nieuwe	  Testament	  dat	  de	  doop	  en	  NIET	  de	  fysieke	  besnijdenis,	  het	  teken	  van	  het	  
Nieuwe	  Verbond	  is.	  Het	  vertelt	  ons	  ook	  dat	  de	  doop	  een	  Geestelijke	  besnijdenis	  is	  en	  via	  de	  doop	  
kunnen	  we	  deel	  hebben	  aan	  de	  besnijdenis	  van	  de	  Messias	  en	  dat	  niet	  de	  voorhuid	  wegsnijdt	  maar	  
onze	  zonden.	  

We	  worden	  deel	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  niet	  door	  ons	  eigen	  bloed	  door	  een	  fysieke	  besnijdenis	  
maar	  door	  het	  bloed	  van	  de	  Messias,	  door	  tot	  inkeer	  te	  komen,	  geloof,	  de	  doop	  met	  water	  en	  de	  
handoplegging	  (Hebr	  6:1-‐3).	  Dit	  is	  de	  reden	  waarom	  de	  waterdoop	  een	  vereiste	  is	  om	  deel	  te	  worden	  
van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  want	  het	  is	  het	  teken	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond.	  



Maar	  was	  het	  verbond	  van	  besnijdenis	  niet	  voor	  altijd?	  
Dat	  is	  het	  ook,	  voor	  Israëlieten	  maar	  niet	  voor	  niet-‐Israëlieten.	  Hier	  komt	  de	  tweede	  reden	  voor	  de	  
besnijdenis,	  als	  een	  wet	  van	  rein	  en	  onrein	  in	  de	  Thora.	  

Lev	  12:2-‐3	  
Yahweh	  sprak	  tot	  Mozes:	  Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Israël:	  Wanneer	  een	  vrouw	  moeder	  wordt	  en	  
een	  kind	  van	  het	  mannelijk	  geslacht	  baart,	  dan	  zal	  zij	  zeven	  dagen	  onrein	  zijn;	  als	  in	  de	  tijd	  van	  
haar	  maandelijkse	  onreinheid	  zal	  zij	  onrein	  zijn.	  En	  op	  de	  achtste	  dag	  zal	  het	  vlees	  	  van	  zijn	  
voorhuid	  besneden	  worden.	  

Dit	  is	  de	  enige	  keer	  in	  de	  Schrift	  waar	  de	  besnijdenis	  als	  onderdeel	  van	  de	  wet	  van	  Sinai	  verschijnt	  en	  
als	  onderdeel	  van	  de	  Thora	  als	  een	  wet	  aangaande	  rein	  en	  onrein,	  zouden	  alle	  ware	  
verbondsgelovigen	  hun	  mannelijke	  kinderen	  moeten	  laten	  besnijden	  op	  de	  8ste	  dag	  na	  zijn	  geboorte.	  
Vrouwen	  hebben	  tot	  50%	  minder	  kans	  op	  baarmoederhalskanker	  als	  hun	  man	  besneden	  is	  
vergeleken	  met	  als	  hun	  man	  niet	  besneden	  is.	  Maar	  wat	  zegt	  Paulus	  over	  zij	  die	  gedwongen	  worden	  
zich	  te	  laten	  besnijden	  als	  teken	  van	  het	  verbond?	  

Galaten	  5:1-‐4	  
Blijf	  standvastig	  in	  de	  vrijheid	  waarmee	  de	  Messias	  ons	  heeft	  vrijgemaakt	  en	  laat	  je	  niet	  weder	  een	  
slavenjuk	  opleggen.	  Zie,	  ik,	  Paulus,	  zeg	  jullie:	  indien	  jullie	  zichzelf	  laten	  besnijden	  zal	  de	  Messias	  
jullie	  geen	  nut	  doen.	  Nogmaals	  betuig	  ik	  aan	  ieder,	  die	  zich	  laat	  besnijdenis,	  dat	  hij	  verplicht	  is	  de	  
gehele	  Thora	  na	  te	  komen.	  Jullie	  zijn	  los	  van	  de	  Messias	  als	  jullie	  door	  de	  Thora	  gerechtigheid	  
verwachten;	  buiten	  de	  genade	  staan	  jullie.	  

Vrij	  duidelijk	  waarschuwt	  Paulus	  dat	  iemand	  die	  zich	  laat	  besnijden	  en	  niet	  dopen	  om	  deel	  te	  worden	  
van	  het	  verbond,	  zich	  aansluit	  bij	  het	  Oude	  Verbond,	  waarin	  de	  besnijdenis	  het	  teken	  was	  en	  de	  
Messias	  hem	  GEEN	  NUT	  doet.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  er	  GEEN	  VERGIFFENIS	  was	  van	  zonden	  in	  het	  
Oude	  Verbond	  en	  men	  kan	  niet	  gered	  worden	  als	  deel	  van	  dat	  verbond.	  Daarnaast,	  als	  je	  volgens	  het	  
Oude	  Verbond	  ook	  maar	  één	  wet	  verbrak,	  stond	  je	  onder	  een	  vloek	  en	  een	  doodstraf.	  Er	  was	  
duidelijk	  geen	  verlossing	  in	  het	  Oude	  Verbond.	  

Deuter	  27:26	  
Vervloekt	  is	  hij	  die	  niet	  alle	  woorden	  van	  deze	  Thora	  volbrengt,	  door	  ze	  te	  doen!	  En	  iedereen	  zal	  
zeggen:	  Amen!	  

De	  apostel	  Petrus	  leert	  ook	  duidelijk	  dat	  de	  doop	  en	  niet	  de	  besnijdenis,	  het	  teken	  is	  van	  het	  Nieuwe	  
Verbond.	  

Handelingen	  2:37-‐39	  
Toen	  zij	  dit	  hoorden,	  werden	  zij	  diep	  in	  hun	  hart	  getroffen	  en	  zij	  zeiden	  tot	  Petrus	  en	  de	  andere	  
apostelen:	  Wat	  moeten	  wij	  doen,	  mannen,	  broeders?	  En	  Petrus	  antwoordde	  hun:	  Kom	  tot	  inkeer	  
en	  een	  ieder	  van	  u	  laat	  zich	  dopen	  op	  de	  naam	  van	  Yahshua	  Messias,	  tot	  vergeving	  van	  uw	  zonden	  
en	  jullie	  zullen	  de	  gave	  van	  de	  heilige	  Geest	  ontvangen.	  Want	  voor	  u	  is	  de	  belofte	  en	  voor	  uw	  
kinderen	  en	  voor	  allen,	  die	  verre	  zijn,	  zovelen	  als	  de	  Here,	  onze	  Élohiem,	  ertoe	  roepen	  zal.	  

Paulus	  leerde	  ook	  duidelijk	  dat	  fysieke	  besnijdenis	  geen	  vereiste	  was	  om	  deel	  te	  worden	  van	  het	  
Nieuwe	  Verbond.	  



Romeinen	  2:28-‐29	  
Want	  niet	  hij	  is	  een	  Judeeër,	  die	  het	  uiterlijk	  is,	  en	  niet	  dát	  is	  de	  besnijdenis,	  wat	  uiterlijk	  aan	  het	  
vlees	  geschiedt	  maar	  hij	  is	  een	  Judeeër,	  die	  het	  in	  het	  verborgen	  is	  en	  de	  besnijdenis	  is	  die	  van	  het	  
hart,	  naar	  de	  Geest	  en	  niet	  naar	  de	  letter.	  Dan	  komt	  zijn	  lof	  niet	  van	  mensen	  maar	  van	  Élohiem.	  

1	  Petrus	  3:18-‐21	  
Want	  ook	  de	  Messias	  is	  eenmaal	  om	  de	  zonden	  gestorven	  als	  rechtvaardige	  voor	  onrechtvaardigen	  
zodat	  hij	  jullie	  tot	  Élohiem	  zou	  brengen:	  Hij,	  die	  gedood	  is	  naar	  het	  vlees	  maar	  leven	  gemaakt	  naar	  
de	  Geest,	  in	  welke	  hij	  ook	  heengegaan	  is	  en	  gepredikt	  heeft	  aan	  de	  zielen	  in	  het	  graf,	  die	  eertijds	  
ongehoorzaam	  geweest	  waren,	  toen	  de	  lankmoedige	  van	  Élohiem	  bleef	  afwachten,	  in	  de	  dagen	  
van	  Noah,	  terwijl	  de	  ark	  in	  gereedheid	  werd	  gebracht	  waarin	  weinigen,	  dat	  is	  acht	  personen,	  door	  
het	  water	  heen	  gered	  werden.	  Als	  tegenbeeld	  daarvan	  redt	  u	  thans	  de	  doop,	  die	  niet	  is	  een	  
afleggen	  van	  lichamelijke	  onreinheid	  maar	  een	  bede	  van	  een	  goed	  geweten	  tot	  Élohiem,	  door	  de	  
opstanding	  van	  Yahshua	  de	  Messias.	  	  

Zoals	  er	  in	  Kolossenzen	  ook	  wordt	  gezegd,	  de	  doop	  is	  een	  symbool	  van	  doodgaan	  aan	  ons	  oude	  zelf	  
en	  vlees,	  die	  de	  zonden	  heeft	  begaan	  onder	  het	  eerste	  verbond	  wat	  de	  oorzaak	  was	  dat	  de	  Messias	  
moest	  komen	  en	  sterven	  voor	  die	  zonden.	  Wij	  zijn	  daarom	  gedoopt	  in	  de	  dood	  van	  de	  Messias	  die	  de	  
plaats	  inneemt	  van	  onze	  eigen	  dood	  veroorzaakt	  door	  de	  gepleegde	  zonden.	  

Als	  men	  wil	  van	  hun	  zonden	  gereinigd	  worden	  door	  het	  eeuwige	  offer	  van	  Yahshua	  Messias,	  de	  zoon	  
van	  Yahweh,	  moet	  men	  een	  ommekeer	  maken	  en	  ondergedompelt	  (gedoopt)	  worden	  in	  de	  naam	  
van	  Yahshua	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  die	  zonden	  en	  daarna	  moet	  een	  ware	  aangestelde	  ouderling	  van	  
Yahshua	  zijn	  handen	  opleggen	  op	  de	  Nieuwe	  Verbondsgelovige	  om	  in	  die	  persoon	  de	  heilige	  Geest	  te	  
laten	  wonen	  van	  onze	  Hemelse	  Vader.	  De	  Geest	  wordt	  overgebracht	  door	  Yahweh,	  de	  ouderling	  is	  
slechts	  het	  middel	  die	  Hij	  heeft	  gekozen	  om	  Zijn	  Geest	  over	  te	  brengen.	  

Handelingen	  8:12-‐19	  
Toen	  zij	  echter	  geloof	  schonken	  aan	  Filippus,	  die	  het	  goede	  nieuws	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Élohiem	  
en	  van	  de	  naam	  van	  Yahshua	  Messias	  predikte,	  lieten	  zij	  zich	  dopen,	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen.	  
En	  ook	  Shimon	  zelf	  kwam	  tot	  geloof,	  en	  na	  gedoopt	  te	  zijn	  bleef	  hij	  voortdurend	  bij	  Filippus,	  
verbijsterd	  door	  de	  tekenen	  en	  grote	  krachten	  die	  hij	  zag	  geschieden.	  Toen	  nu	  de	  apostelen	  te	  
Jeruzalem	  hoorden	  dat	  Samaria	  het	  woord	  van	  Élohiem	  had	  aanvaard,	  zonden	  zij	  tot	  hen	  Petrus	  en	  
Johannes,	  die,	  daar	  aangekomen	  voor	  hen	  baden	  dat	  zij	  de	  heilige	  Geest	  mochten	  ontvangen.	  
Want	  deze	  was	  nog	  over	  niemand	  van	  hen	  gekomen	  maar	  zij	  waren	  alleen	  gedoopt	  in	  de	  naam	  van	  
de	  Meester	  Yahshua.	  Toen	  legden	  zij	  hun	  de	  handen	  op	  en	  zij	  ontvingen	  de	  heilige	  Geest.	  En	  toen	  
Shimon	  zag	  dat	  door	  de	  handoplegging	  devan	  de	  apostelen	  de	  Geest	  werd	  gegeven	  bood	  hij	  hun	  
geld	  aan	  en	  zei:	  Geef	  ook	  mij	  deze	  macht	  opdat,	  als	  ik	  iemand	  de	  handen	  opleg,	  hij	  de	  heilige	  Geest	  
ontvangt.	  

Aan	  de	  hand	  van	  de	  bovenstaande	  verzen	  is	  het	  duidelijk	  dat	  niet	  zomaar	  iedereen	  de	  authoriteit	  
heeft	  gekregen	  van	  Yahweh	  om	  de	  handoplegging	  te	  doen,	  enkel	  en	  alleen	  Zijn	  apart	  gezette	  
ouderlingen.	  Dit	  is	  simpelweg	  om	  orde	  te	  handhaven,	  zodat	  iemand	  zeker	  kan	  zijn	  dat	  de	  heilige	  
Geest	  overgedragen	  wordt	  en	  er	  geen	  bedrog	  plaatsvindt	  door	  een	  valse	  leraar	  zoals	  Shimon	  Magus.	  

Zelfs	  Yahshua	  zelf	  werd	  gedoopt	  door	  Johannes	  de	  Doper	  om	  ‘alle	  rechtvaardigheid	  te	  vervullen’;	  
want	  hij	  zou	  ons	  niet	  iets	  gebieden	  te	  doen	  wat	  hij	  zelf	  niet	  heeft	  gedaan.	  Als	  u	  zich	  omkeert	  van	  uw	  



zonden	  en	  uzelf	  volledig	  in	  het	  water	  wil	  laten	  onderdompelen	  in	  water	  (doop)	  om	  deel	  te	  worden	  
van	  het	  verbond	  met	  onze	  Hemelse	  Vader	  om	  daarna	  de	  handenoplegging	  te	  ontvangen	  door	  een	  
ouderling	  van	  Yahweh	  zodat	  de	  heilige	  Geest	  kan	  overgedragen	  worden,	  schrijf	  ons	  a.u.b.	  en	  wij	  
zullen	  proberen	  om	  een	  aangestelde	  ouderling	  tot	  u	  te	  laten	  komen.	  Vergeet	  niet	  dat	  de	  doop	  en	  
handenoplegging	  noodzakelijk	  is	  om	  deel	  te	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  met	  Yahweh	  door	  het	  
bloed	  van	  Yahshua.	  

Markus	  16:16	  Diegene	  die	  gelooft	  en	  zich	  laat	  dopen	  zal	  verlost	  worden.	  En	  diegene	  die	  niet	  
gelooft	  zal	  veroordeeld	  worden.	  

Te	  onthouden	  uit	  deze	  les:	  

1) Wij	  zijn	  onder	  het	  Nieuwe	  Verbond	  door	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  om	  de	  vergiffenis	  van	  
zonden.	  

2) De	  doop	  en	  NIET	  de	  besnijdenis	  is	  het	  teken	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  
3) Zonde	  en	  niet	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  is	  datgene	  waarvan	  Yahshua	  ons	  kwam	  bevrijden	  
4) Wij	  zijn	  nog	  steeds	  verplicht	  een	  8	  dagen	  oud	  mannelijk	  kind	  te	  besnijden	  door	  de	  wet	  op	  

rein	  en	  onrein.	  
5) Door	  de	  handenoplegging	  door	  een	  ouderling	  van	  Yahweh,	  ontvangt	  iemand	  echt	  Zijn	  heilige	  

Geest	  en	  wordt	  zo	  letterlijk	  een	  kind	  van	  Hem	  
6) Gal	  3:19,	  de	  enige	  wet	  die	  toegevoegd	  werd	  na	  de	  Schepping	  was	  de	  wet	  op	  offers	  door	  de	  

zonde.	  Deze	  wet	  is	  niet	  meer	  van	  toepassing	  door	  de	  ophanging	  van	  de	  Messias.	  


