
Les	  2:	  Wat	  is	  een	  echte	  OMMEKEER?	  

Beginnend	  bij	  Adam	  en	  Eva	  heeft	  elke	  mens,	  behalve	  Yahshua	  Messias,	  naast	  de	  leven	  brengende	  
weg	  van	  Élohiem	  gelopen.	  Wij	  hebben	  allen	  bijgedragen	  aan	  de	  wereld	  haar	  zonden	  (Rom	  5:12).	  Wij	  
hebben	  allen	  “de	  werken	  van	  het	  vlees”	  (d.w.z.	  de	  verkeerde	  verlangens	  van	  onze	  gedachten	  en	  
lichaam)	  gedaan	  want	  wij	  hebben	  allen	  gewandeld	  naar	  de	  weg	  van	  deze	  wereld	  zoals	  die	  ingesteld	  is	  	  
door	  “de	  overste	  van	  de	  macht	  van	  de	  lucht”	  (Efez	  2:2-‐3).	  Doordat	  alle	  mensen	  gezondigd	  hebben,	  
verdienen	  alle	  mensen	  de	  straf	  die	  bij	  zonde	  hoort,	  dat	  is	  de	  dood	  –	  een	  eeuwig	  stopzetten	  van	  het	  
leven!	  Zoals	  de	  apostel	  Paulus	  het	  uitdrukte:	  
“…wat	  voor	  vrucht	  hadden	  jullie	  toen?	  Dingen,	  waarover	  jullie	  zichzelf	  nu	  schamen	  want	  het	  einde	  
daarvan	  is	  de	  dood.	  Want	  het	  loon	  dat	  de	  zonde	  geeft	  is	  de	  dood.”	  (Rom	  6:21-‐23)	  

Alle	  mensen	  die	  zich	  (nog)	  niet	  bekeerd	  hebben	  van	  hun	  zonden	  staan	  nu	  momenteel	  op	  hun	  
doodstraf	  te	  wachten.	  Deze	  straf	  werd	  toebedeeld	  door	  simpelweg	  “te	  doen	  wat	  vanzelf	  komt”	  
m.a.w.	  te	  zondigen!	  Maar	  Yahweh,	  in	  Zijn	  grote	  barmhartigheid	  naar	  de	  mens	  toe,	  heeft	  een	  manier	  
voorzien	  waardoor	  we	  kunnen	  vermijden	  die	  prijs	  te	  betalen:	  

“Want	  Yahweh	  heeft	  de	  wereld	  zodanig	  liefgehad,	  dat	  Hij	  zijn	  eniggeboren	  Zoon	  gegeven	  heeft,	  
opdat	  iedereen	  die	  in	  hem	  gelooft	  niet	  verloren	  gaat	  maar	  eeuwig	  leven	  heeft.”	  (Joh	  3:16)	  

Als	  een	  liefhebbende	  Vader,	  wil	  Élohiem	  dat	  uiteindelijk	  allen	  het	  offer	  van	  Zijn	  Zoon,	  Yahshua	  
Messias,	  erkennen	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  onze	  persoonlijke	  zonden.	  	  
“Yahweh	  echter	  bewijst	  Zijn	  liefde	  voor	  ons,	  doordat	  de	  Messias,	  	  toen	  wij	  nog	  zondaren	  waren,	  
voor	  ons	  gestorven	  is.	  Veel	  meer	  zullen	  wij	  daarom	  dus	  door	  zijn	  bloed	  gerechtvaardigd	  worden,	  
door	  hem	  behouden	  worden	  van	  de	  toorn.	  (Rom	  5:8-‐9)	  

Handelingen	  2:38	  vat	  het	  verlossingsproces	  samen	  in	  één	  enkel	  vers.	  En	  het	  eerste	  woord	  van	  die	  
cruciale	  passage	  is	  “Keer	  om”!	  Weet	  ook	  dat	  Yahshua	  verklaarde:	  “Maar	  als	  jullie	  zich	  niet	  omkeren,	  
zullen	  jullie	  allen	  op	  dezelfde	  manier	  vernietigd	  worden.”	  (Lukas	  13:3,5)	  
Maar	  wat	  is	  nu	  een	  echte	  ommekeer	  in	  de	  ogen	  van	  Yahweh	  zoals	  Hij	  openbaart	  in	  Zijn	  Woord?	  Wat	  
komt	  erbij	  kijken	  en	  wat	  moeten	  wij	  DOEN?	  

Een	  andere	  richting	  

Yahweh	  vertelt	  ons	  dat	  er	  iets	  is	  dat	  we	  moeten	  doen	  voordat	  Hij	  het	  offer	  van	  Zijn	  Zoon	  voor	  ons	  
laat	  gelden.	  Wij	  moeten	  aantonen	  dat	  wij	  niet	  meer	  wensen	  door	  te	  gaan	  in	  de	  manier	  van	  leven	  die	  
eindigt	  met	  de	  dood.	  Wij	  doen	  dit	  door	  onze	  manier	  van	  leven	  te	  veranderen.	  Die	  verandering	  is	  een	  
“omkeren/wegkeren	  van”.	  	  Handelingen	  en	  daden	  die	  tegen	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  ingaan	  zijn	  
‘zonde’.	  Zonde	  is	  het	  verbreken	  of	  overtreden	  van	  welk	  gebod	  dan	  ook	  van	  Yahweh.	  Hier	  volgt	  de	  
Bijbelse	  definitie	  van	  zonde:	  

“Iedereen	  die	  de	  zonde	  beoefent	  die	  beoefent	  ook	  wetteloosheid	  en	  zonde	  is	  het	  overtreden	  van	  
de	  Thora.”	  (1	  Joh	  3:4)	  

Om	  zich	  om	  te	  keren	  van	  zonde	  betekent	  dus	  simpelweg	  veranderen;	  wij	  keren	  ons	  om	  van	  de	  weg	  
van	  denken	  aan	  onszelf	  en	  “krijgen”	  tot	  de	  weg	  van	  het	  “geven”.	  Wij	  keren	  ons	  om	  van	  egoïsme	  naar	  
delen.	  Wij	  keren	  ons	  naar	  de	  weg	  van	  Yahweh.	  
Wanneer	  we	  onze	  serieuze	  drang	  om	  te	  veranderen	  demonstreren	  en	  Yahweh	  vragen	  om	  onze	  oude	  



manier	  van	  leven	  te	  vergeven,	  dan	  geldt	  het	  offer	  van	  de	  Messias	  voor	  ons.	  Dan	  worden	  wij	  vergeven	  
en	  bevrijdt	  van	  schuld	  en	  de	  straf	  van	  onze	  oude	  zonden.	  De	  doodstraf	  hangt	  dan	  niet	  langer	  over	  
ons	  hoofd.	  Paulus	  legt	  het	  zo	  uit:	  
“hoeveel	  te	  meer	  zal	  het	  bloed	  van	  de	  Messias,	  die	  door	  de	  eeuwige	  Geest	  zichzelf	  als	  een	  
smetteloos	  offer	  aan	  Élohiem	  gebracht	  heeft,	  ons	  bewustzijn	  reinigen	  van	  dode	  werken	  om	  de	  
levende	  Élohiem	  te	  dienen!	  (Heb	  9:14)	  

Hoe	  genadig	  is	  onze	  liefdevolle	  Schepper	  toch!	  Laten	  we	  beginnen	  de	  details	  te	  begrijpen	  van	  deze	  
vitale	  stap	  naar	  verlossing	  toe.	  

De	  “wat	  vanzelf	  komt”	  aard	  van	  de	  mens	  

Élohiem	  inspireerde	  Jeremia	  om	  de	  aard	  van	  het	  menselijke	  denken	  te	  omschrijven.	  

Op	  welke	  manier	  omschrijft	  onze	  Schepper	  het	  denken	  of	  ‘hart’	  van	  de	  mens?	  
Jer	  17:9	  Bedriegelijk	  is	  het	  hart	  boven	  alles,	  ja,	  verderfelijk	  is	  het;	  wie	  kan	  het	  kennen?	  
Rom	  8:7-‐8	  Daarom	  dat	  de	  gezindheid	  van	  het	  vlees	  vijandschap	  is	  tegen	  Élohiem;	  want	  het	  
onderwerpt	  zich	  niet	  aan	  de	  Thora	  van	  Élohiem	  en	  het	  kan	  dat	  ook	  niet.	  Zij	  die	  in	  het	  vlees	  zijn	  
kunnen	  Élohiem	  niet	  behagen.	  

Wat	  zijn	  de	  neigingen	  van	  het	  “vleselijke”	  of	  fysiek	  georiënteerde	  denken?	  
Gal	  5:19-‐21	  Het	  is	  duidelijk	  wat	  de	  werken	  van	  het	  vlees	  zijn:	  hoererij,	  onreinheid,	  losbandigheid,	  
idoolaanbidding,	  toverij,	  veten,	  twist,	  afgunst,	  uitbarstingen	  van	  toorn,	  zelfzucht,	  tweedracht,	  
partijschappen,	  nijd,	  dronkenschap,	  brasserijen	  en	  dergelijke	  waarvoor	  ik	  u	  waarschuw,	  zoals	  ik	  u	  
geweerschuwd	  heb,	  dat	  wie	  dergelijke	  dingen	  bedrijven	  het	  Koninkrijk	  van	  Élohiem	  niet	  zullen	  
beërven.	  

Vanwaar	  komen	  deze	  attituden	  en	  impulsen	  vandaan	  om	  te	  zondigen	  vandaan,	  m.a.w.	  wie	  is	  de	  
“vader”	  van	  de	  zonde?	  
Joh	  8:44	  Jullie	  hebben	  de	  duivel	  tot	  vader	  en	  willen	  de	  begeerten	  van	  jullie	  vader	  doen.	  Die	  was	  
een	  mensenmoordenaar	  van	  het	  begin	  af	  en	  staat	  niet	  in	  de	  waarheid	  want	  er	  is	  in	  hem	  geen	  
waarheid.	  Wanneer	  hij	  de	  leugen	  spreekt,	  spreekt	  hij	  naar	  zijn	  aard	  want	  hij	  is	  een	  leugenaar	  en	  de	  
vader	  van	  de	  leugen.	  
Efe	  2:2-‐3	  …	  waarin	  jullie	  vroeger	  gewendeld	  hebben	  overeenkomstig	  de	  loop	  van	  deze	  wereld,	  
overeenkomstigd	  de	  overste	  van	  de	  macht	  der	  lucht,	  van	  de	  geest,	  die	  nu	  thans	  werkzaam	  is	  in	  de	  
kinderen	  van	  ongehoorzaamheid	  –	  trouwens,	  ook	  wij	  allen	  hebben	  vroeger	  daarin	  verkeerd,	  in	  de	  
begeerten	  van	  ons	  vlees,	  handelende	  naar	  de	  wil	  van	  het	  vlees	  en	  van	  de	  gedachten	  en	  wij	  waren	  
van	  nature,	  net	  zoals	  de	  overigen,	  kinderen	  van	  de	  toorn.	  

Onvoorstelbaar	  als	  het	  mag	  klinken	  maar	  de	  aard	  van	  de	  mens	  wordt	  beïnvloedt	  door	  niemand	  
minder	  dan	  satan	  de	  duivel.	  satan	  wordt	  gekenmerkt	  als	  “de	  élohiem	  van	  deze	  wereld”	  (2	  Kor	  4:4),	  
die	  alle	  natiën	  misleidt	  heeft	  (Op	  12:9).	  Hij	  wordt	  verder	  genoemd	  als	  de	  “heerser	  van	  de	  autoriteit	  
van	  de	  lucht,	  de	  geest	  die	  nu	  werkt	  in	  de	  kinderen	  van	  de	  toorn.	  (Efe	  2:2)	  

satan	  werkt	  in	  de	  mensen	  door	  zijn	  houding	  “uit	  te	  zenden”	  naar	  hun	  denken.	  De	  duivel	  heeft	  vooral	  
moderne	  technologie	  goed	  gebruikt	  o.a.	  radio,	  TV	  en	  internet.	  Hij	  zend	  uit	  een	  houding	  vol	  van	  trots,	  
ijdelheid,	  egoïsme,	  hebzucht,	  begeerte,	  lust,	  jaloezie,	  kritiek,	  nijd,	  afgunst,	  haat,	  onrust,	  bitterheid	  en	  
rebellie	  die	  ons	  denken	  oppikt,	  ietwat	  zoals	  een	  radio	  elektromagnetische	  signalen	  ontvangt	  die	  



worden	  uitgezonden	  door	  radiozenders.	  Deze	  houding	  van	  satan	  in	  het	  menselijke	  denken	  wordt	  
gelabeld	  als	  “de	  menselijke	  natuur”.	  Maar	  in	  feite	  is	  het	  de	  natuur	  van	  satan,	  die	  hij	  uitzendt	  naar	  ons	  
denken	  en	  die	  wij	  oppikken	  op	  verschillende	  manieren.	  

Maar	  niemand	  wordt	  gedwongen	  om	  op	  deze	  houding	  en	  impulsen	  te	  reageren	  met	  goedkeuring.	  De	  
duivel	  heeft	  geen	  macht	  om	  wie	  dan	  ook	  verkeerd	  te	  laten	  denken	  of	  handelen!	  Het	  probleem	  is	  dat	  
hij	  de	  autoriteit	  is	  van	  dit	  wereldse	  systeem	  en	  meeste	  mensen	  dat	  systeem	  veel	  te	  lief	  hebben	  om	  
zich	  om	  te	  keren,	  eruit	  te	  komen	  en	  zich	  te	  heiligen.	  

Desalniettemin,	  mensen	  die	  niet	  op	  hun	  hoede	  zijn	  doen	  dat	  automatisch	  zonder	  te	  realiseren	  wat	  er	  
eigenlijk	  aan	  de	  hand	  is	  in	  hun	  denken.	  De	  meeste	  mensen	  gaan	  gewoon	  mee	  met	  de	  stroming	  en	  
gaan	  door	  gewoonte	  in	  op	  het	  aandringen	  van	  de	  satan.	  Natuurlijk	  zijn	  er	  bepaalde	  fysieke	  
verlangens	  in	  de	  mens	  die	  niet	  verkeerd	  zijn	  zoals	  het	  verlangen	  voor	  zelfbehoud.	  Maar	  wanneer	  lust	  
en	  de	  egoïstische	  attitude	  van	  “ik	  wil”	  meespelen,	  worden	  die	  verlangens	  zondig	  en	  zonde	  is	  het	  
breken	  van	  de	  Thora	  van	  Yahweh.	  

Het	  denken	  	  van	  de	  mens,	  onder	  de	  invloed	  van	  satan	  zijn	  uitzending,	  houdt	  van	  zichzelf	  boven	  alles.	  
Het	  is	  egoïstisch.	  Behalve	  van	  zichzelf,	  houdt	  het	  van	  datgene	  dat	  zich	  toebehoort	  of	  op	  een	  of	  
andere	  manier	  gerelateerd	  is	  aan	  zichzelf;	  mensen,	  materiële	  bezittingen,	  concepten,	  etc.	  
Deze	  dingen	  zijn	  allemaal	  deel	  van	  het	  grotere	  “ik”;	  zoals	  een	  klein	  rijkje.	  Dit	  is	  het	  “ego”	  waarvan	  
mensen	  meer	  houden	  dan	  welke	  “buitenstaander”	  dan	  ook	  en	  vooral	  Yahweh.	  Vele	  keren	  wanneer	  
iemand	  iets	  aan	  het	  doen	  is	  dat	  in	  zijn	  eigen	  ogen	  goed	  is,	  zoals	  een	  arme	  of	  vriend	  helpen,	  doen	  ze	  
het	  voor	  de	  verkeerde	  redenen	  zoals	  om	  gezien	  te	  worden	  door	  de	  mens	  en	  om	  geprezen	  worden	  
voor	  die	  daad.	  Niemand	  onder	  ons	  is	  goed	  behalve	  één,	  Élohiem.	  
Mat	  19:17	  Hij	  zei	  tot	  hem:	  Waarom	  noem	  jij	  mij	  goed?	  Niemand	  is	  goed	  behalve	  Één;	  Yahweh!	  
Maar	  als	  je	  het	  leven	  wilt	  binnengaan,	  onderhoud	  de	  geboden.	  

Als	  wij	  echt	  willen	  een	  ommekeer	  maken	  en	  Yahweh	  behagen,	  moeten	  wij	  beseffen	  dat	  we	  zonder	  
Zijn	  Geest	  niet	  goed	  doen	  zelfs	  al	  denken	  we	  van	  wel,	  we	  zijn	  slechts	  zondaren.	  Zonder	  Yahweh	  komt	  
niets	  goed	  vanuit	  onszelf,	  alles	  wat	  lijkt	  goed	  te	  zijn	  is	  puur	  humanisme	  en	  zelfrechtvaardiging.	  

Jes	  64:6	  Wij	  zijn	  allen	  geworden	  als	  een	  onreine,	  al	  onze	  gerechtigheden	  als	  een	  bezoedeld	  kleed;	  
wij	  vielen	  allen	  af	  als	  het	  loof	  en	  onze	  ongerchtigheden	  voerden	  ons	  weg	  als	  de	  wind.	  

Als	  we	  ons	  echt	  omkeren	  dan	  doen	  we	  dat	  niet	  alleen	  van	  “wat	  wij	  deden	  maar	  van	  wie	  wij	  zijn”.	  
Wanneer	  we	  worden	  gedoopt	  in	  de	  familie	  van	  Yahweh,	  gaan	  wij	  letterlijk	  over	  van	  zonen	  van	  het	  
vlees	  (satan)	  tot	  zonen	  van	  het	  Licht	  of	  Geest	  (Yahweh).	  Wat	  zei	  Yahshua	  over	  zoals	  wie	  wij	  moeten	  
worden	  als	  we	  verwachten	  om	  het	  Koninkrijk	  binnen	  te	  gaan?	  

Mat	  18:2-‐4	  En	  hij	  riep	  een	  kind	  tot	  zich,	  plaatste	  dat	  in	  hun	  midden	  en	  zei:	  Amen	  ik	  zeg	  jullie,	  
wanneer	  jullie	  zich	  niet	  omkeren	  en	  worden	  als	  de	  kinderen,	  zullen	  jullie	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  
Hemel	  zeker	  niet	  binnengaan.	  Wie	  nu	  zichzelf	  gering	  zal	  achten	  als	  dit	  kind,	  die	  is	  de	  grootste	  in	  het	  
Koninkrijk	  van	  de	  Hemel.	  

Kleine	  kinderen	  vertonen	  de	  drang	  van	  de	  “menselijke	  natuur”	  niet	  zoals	  oudere	  kinderen,	  tieners	  en	  
volwassenen.	  Als	  wij	  denken	  aan	  een	  kindje	  dan	  denken	  wij	  aan	  de	  “lieve”	  en	  “onschuldige”	  aard	  van	  
het	  kind	  door	  hun	  nederige	  houding	  en	  openstaan	  om	  geleerd	  te	  worden.	  Desalniettemin,	  begon	  de	  
houding	  van	  satan	  al	  vrij	  vroeg	  in	  ons	  leven	  een	  weg	  te	  banen.	  We	  begonnen	  geleidelijk	  aan	  



verschillende	  degradaties	  te	  vertonen	  van	  vijandelijkheid	  en	  verzet	  naar	  autoriteit.	  Het	  werd	  een	  
doorn	  in	  ons	  oog	  dat	  iemand	  ons	  iets	  beval.	  We	  werden	  onderworpen	  aan	  de	  verlangens	  die	  uit	  ons	  
vlees	  voortkwamen.	  Onze	  gedachten	  werden	  vervuld	  met	  “ik”,	  “van	  mij”	  en	  “ikzelf”.	  Dat	  was	  het	  
resultaat	  van	  de	  invloed	  van	  satan	  zijn	  uitzendingen,	  wij	  hebben	  allen	  een	  verkeerde	  houding	  
gevoed,	  de	  een	  meer	  dan	  de	  ander.	  Daarom	  inspireerde	  Yahweh,	  Paulus	  om	  dit	  te	  schrijven;	  
Rom	  3:10	  Zoals	  geschreven	  staat:	  Niemand	  is	  rechtvaardig,	  ook	  niet	  één!”	  zie	  ook	  Pred	  7:20	  “Want	  
er	  is	  geen	  rechtvaardige	  op	  aarde	  die	  goed	  doet	  en	  niet	  zondigt.”	  

Stop	  nu	  even	  en	  contrasteer	  het	  “doen	  wat	  vanzelf	  komt”	  denken	  van	  een	  mens	  met	  dat	  van	  
Élohiem.	  Yahweh	  is	  niet	  bezig	  met	  zelf.	  Hij	  is	  vervuld	  met	  overvloeiende	  liefde.	  Hij	  houdt	  van	  alle	  
mensen.	  Hij	  wil	  eerder	  zegeningen	  geven,	  vanuit	  Zijn	  grote	  liefde	  en	  omzien	  naar	  de	  mensheid,	  dan	  
wegnemen	  van	  hen.	  Hij	  is	  niet	  vijandelijk,	  uitdagend,	  rebels,	  haatdragend	  of	  egoïstisch.	  Élohiem	  wil	  
dat	  wij	  allen	  uiteindelijk	  zoals	  Hem	  worden.	  Daarom	  wil	  Hij	  dat	  wij	  ons	  niet	  laten	  beïnvloeden	  door	  
de	  duivel	  zijn	  invloed,	  op	  ons	  denken	  en	  doen,	  en	  die	  overwinnen.	  Dit	  is	  in	  essentie	  waar	  zich	  
omkeren,	  om	  draait.	  

Nergens	  in	  de	  Bijbel	  zegt	  Yahweh	  dat	  het	  verkeerd	  is	  om	  een	  gezonde	  liefde	  voor	  jezelf	  te	  hebben:	  
“want	  niemand	  haat	  ooit	  zijn	  eigen	  vlees	  maar	  hij	  voedt	  het	  en	  koestert	  het	  zoals	  de	  Messias	  de	  
Congregatie”	  (Efe	  5:29).	  Er	  werd	  gezegd	  onze	  naaste	  lief	  te	  hebben	  als	  onszelf	  (Matt.	  19:19;	  22:39;	  
Mark	  12:33).	  Enkel	  wanneer	  we	  meer	  van	  onszelf	  gaan	  houden	  dan	  nodig,	  ten	  koste	  van	  anderen,	  
wordt	  het	  zonde.	  

Élohiem	  gaf	  Adam	  en	  Eva	  simpele	  instructie	  in	  Zijn	  manier	  van	  leven	  –	  de	  weg	  van	  de	  heerschappij	  
van	  Yahweh	  gebaseerd	  op	  de	  wet	  van	  Yahweh;	  de	  weg	  	  van	  geven	  en	  delen.	  Toen	  verscheen	  de	  
duivel.	  Hij	  misleide	  Eva	  op	  slinkse	  wijze	  om	  niet	  te	  geloven	  in	  datgene	  dat	  Élohiem	  had	  gezegd	  en	  zo	  
haar	  verleide	  om	  van	  het	  verboden	  fruit	  te	  nemen.	  Adam	  nam	  ook	  daarvan	  (Gen	  3:6,	  17).	  Door	  te	  
nemen	  en	  eten	  van	  het	  fruit	  van	  de	  boom	  van	  de	  kennis	  van	  goed	  en	  kwaad,	  namen	  Adam	  en	  Eva	  tot	  
zich	  de	  kennis	  van	  goed	  en	  kwaad-‐om	  daardoor	  voor	  zichzelf	  goed	  van	  kwaad	  te	  onderscheiden.	  
Door	  dit	  te	  doen	  rebelleerden	  zij	  tegen	  de	  autoriteit	  van	  Élohiem,	  waren	  ongehoorzaam	  aan	  de	  wet	  
(het	  gebod)	  die	  Hij	  had	  gegeven	  en	  zondigden.	  Door	  deze	  daad	  eigenden	  zij	  zich	  de	  zondige	  houding	  
van	  satan	  toe.	  Hun	  ogen	  waren	  nu	  “open”	  (Gen	  3:7).	  

De	  geest	  en	  rebelse	  houding	  van	  satan	  was	  in	  hun	  gedachten	  binnen	  gekomen.	  Hun	  denken	  
(“harten”)	  waren	  nu	  “bedrieglijk”	  en	  “verderfelijk”	  geworden	  (Jer	  17:9).	  

Op	  deze	  manier	  is	  zonde	  “de	  wereld	  binnengekomen”	  door	  één	  man,	  Adam	  (Rom	  5:12).	  En	  de	  
doodstraf	  is	  op	  ons	  allen	  overgegaan,	  niet	  door	  de	  zonde	  van	  Adam	  –dus	  niet	  door	  erfelijkheid-‐	  maar	  
omdat	  “allen	  (op	  dergelijke	  wijze)	  gezondigd	  hebben”.	  Toen	  wij	  allen	  baby’s	  waren	  hadden	  wij	  een	  
aanleerbare	  en	  nederige	  aard	  zoals	  Adam	  en	  Eva,	  toen	  zij	  eerst	  geschapen	  werden.	  Maar	  toen	  werd	  
ons	  denken	  beïnvloedt	  door	  satan.	  Wij	  hebben	  daarom	  dus	  ook	  gezondigd	  tegen	  Yahweh,	  door	  
“vleselijk”	  en	  zelfingenomen	  te	  worden.	  

De	  oorspronkelijke	  woorden	  in	  Hebreeuws	  en	  Grieks	  die	  vertaald	  zijn	  als	  “bekeer/keer	  om”	  en	  
“bekering/ommekeer”,	  betekenen	  zich	  omkeren/om	  van	  richting	  te	  veranderen.	  En	  dat	  is	  inderdaad	  
echte	  bekering.	  Het	  is	  een	  volledige	  ommekeer	  van	  ongehoorzaamheid	  naar	  Yahweh	  toe,	  tot	  liefde	  
en	  samenwerking	  met	  Hem.	  Hebreeuws	  was	  oorspronkelijk	  een	  pictografische	  taal	  bestaande	  uit	  22	  



tekens	  die	  later	  letters	  werden.	  Het	  teken	  voor	  ommekeer	  is	  “vernietig	  het	  pad	  naar	  het	  huis”.	  Wat	  
dus	  betekent	  dat	  je	  niets	  meer	  hebt	  om	  naar	  terug	  te	  gaan,	  het	  is	  een	  volledige	  aanpassing.	  

Een	  echte	  ommekeer	  is	  tot	  het	  volledige	  besef	  komen	  dat	  wij	  gerebelleerd	  hebben	  tegen	  onze	  
Formeerder-‐	  tegen	  Zijn	  wegen	  en	  Zijn	  rechtvaardige	  wet-‐Thora.	  Het	  betekent	  dat	  we	  onze	  oude	  
zonden	  en	  zelfingenomen,	  rebelse	  aard	  verafschuwen.	  Wij	  moeten	  volledig	  gebroken	  en	  klaar	  zijn	  
om,	  met	  de	  hulp	  van	  onze	  Hemelse	  Vader,	  te	  stoppen	  met	  zondigen	  en	  rebelleren	  én	  ons	  te	  
onderwerpen	  aan	  Yahweh	  met	  ons	  hele	  hart	  en	  verstand/denken.	  De	  tijd	  van	  ommekeer	  is	  het	  
keerpunt	  in	  ons	  leven!	  

Wanneer	  we	  eindelijk	  tot	  een	  echte	  en	  volledige	  ommekeer	  komen,	  menen	  we	  het.	  We	  zijn	  dan	  
klaar,	  in	  elk	  aspect	  van	  ons	  leven,	  om	  te	  zeggen:	  “Ja,	  Meester,	  U	  wil	  geschiede”.	  Bij	  een	  echte	  
ommekeer,	  zijn	  we	  volledig	  klaar	  met	  onze	  egoïstische	  wegen.	  We	  voelen	  ons	  dan	  echt	  schuldig	  voor	  
onze	  zonden	  en	  we	  zijn	  klaar	  en	  bereid	  om	  een	  permanente	  verandering	  te	  maken.	  Het	  maakt	  niet	  
uit	  wat	  de	  gevolgen	  zijn.	  In	  een	  echte	  ommekeer	  is	  er	  geen	  compromis	  of	  misleiding	  waardoor	  we	  
zeggen	  dat	  we	  eigenlijk	  niet	  echte	  hoeven	  te	  veranderen.	  Er	  is	  slechts	  een	  vurig	  verlangen	  om	  
gehoorzaam	  te	  zijn	  aan	  onze	  Hemelse	  Vader	  en	  Zijn	  rechtvaardige	  wet-‐Thora,	  net	  zoals	  onze	  
voorvader	  Abraham	  dat	  was.	  

Tot	  het	  besef	  komen	  dat	  onze	  aard	  verandering	  nodig	  heeft,	  is	  een	  cruciale	  stap	  om	  het	  echte	  doel	  
van	  ons	  leven	  te	  bereiken.	  Eenmaal	  we	  dit	  begrijpen,	  kan	  onze	  Scheper	  het	  proces	  beginnen	  dat	  Zijn	  
rechtvaardig	  karakter	  in	  ons	  schept.	  Hij	  doet	  dit	  door	  in	  ons	  binnenste	  Zijn	  Heilige	  Geest	  te	  plaatsen,	  
die	  de	  geestelijke	  kracht	  geeft	  die	  nodig	  is	  om	  de	  ongehoorzame	  en	  satan-‐geïnspireerde	  impulsen	  te	  
overwinnen	  die	  ons	  tot	  zonde	  leiden.	  	  

Onze	  Hemelse	  Vader	  zal	  diegene	  niet	  aanvaarden	  waarvan	  hun	  zogezegde	  ommekeer,	  slechts	  een	  
uiterlijk	  schouwspel	  is	  terwijl	  er	  geen	  echte	  verandering	  in	  houding	  plaatsvindt.	  Let	  op	  hetgeen	  
Élohiem	  zegt	  tegen	  Joél:	  

Jo	  2:12-‐13	  Maar	  ook	  nu	  nog	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh:	  Keer	  jullie	  om	  tot	  Mij	  met	  jullie	  hele	  hart	  
en	  met	  vasten	  en	  met	  geween	  en	  met	  rouwklacht.	  Scheurt	  jullie	  harten	  en	  niet	  jullie	  klederen	  en	  
bkeer	  jullie	  om	  tot	  Yahweh	  jullie	  Élohiem.	  Want	  genadig	  en	  barmhartig	  is	  Hij,	  lankmoedig	  en	  groot	  
van	  goedertierenheid,	  medelijden	  hebbende	  over	  het	  onheil.	  

Enkel	  een	  oprechte	  houding	  zal	  de	  weg	  bereiden	  naar	  een	  dichte	  en	  verlossende	  relatie	  met	  onze	  
Hemelse	  Vader.	  
Psa	  34:19	  Yahweh	  is	  nabij	  de	  gebrokenen	  van	  hart	  en	  Hij	  verlost	  de	  verslagenen	  van	  geest.	  

Zonde	  richt	  zich	  tegen	  Élohiem.	  Hij	  is	  de	  Wetgever	  wiens	  perfecte	  wet	  wij	  hebben	  gebroken.	  
Psa	  51:4	  Tegen	  U,	  U	  alleen,	  heb	  ik	  gezondigd	  en	  kwaad	  gedaan	  in	  Uw	  ogen.	  

Zich	  omkeren	  betekent	  dat	  iemand	  zodanig	  vernedert	  en	  gebroken	  is	  door	  te	  denken	  aan	  de	  rebellie	  
tegen	  de	  Levende	  Schepper-‐	  zodanig	  verafschuwd	  door	  onze	  bedrieglijkheid,	  ijdelheid	  en	  egoïsme-‐	  
dat	  we	  in	  echt	  berouw	  tot	  Yahweh	  keren	  voor	  genade,	  vergiffenis	  en	  hulp	  die	  we	  hard	  nodig	  hebben	  
om	  te	  overwinnen	  en	  Zijn	  rechtvaardige	  karakter	  te	  ontwikkelen.	  Kijk	  naar	  wat	  Job	  zei	  wanneer	  hij	  
besefte	  wat	  een	  echte	  ommekeer	  inhoudt.	  
Job	  42:6	  Daarom	  veracht	  ik	  mijzelf	  en	  ben	  ik	  tot	  ommekeer	  gekomen	  in	  stof	  en	  as.	  



Job	  besefte	  nu	  hoe	  klein	  hij	  was	  in	  vergelijking	  met	  de	  Schepper	  (hoofdstukken	  36-‐41).	  Wij	  moeten	  
beseffen	  dat	  vóór	  onze	  doop,	  onze	  manier	  	  van	  leven	  enkel	  leidde	  tot	  de	  dood	  en	  nu	  moeten	  wij	  met	  
heel	  ons	  hart	  nastreven	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  te	  volgen	  want	  het	  is	  de	  menselijke	  handleiding	  die	  
ons	  leert	  goed	  van	  kwaad	  te	  onderscheiden.	  

Wij	  allen	  moeten	  uiteindelijk	  onszelf	  gaan	  zien	  als	  Job	  dat	  deed.	  Wij	  moeten	  onszelf	  zien	  door	  de	  
ogen	  van	  Yahweh.	  Door	  Yahweh	  Zijn	  Woord	  te	  bestuderen,	  beginnen	  wij	  te	  begrijpen	  dat	  we	  allen	  
tekort	  schieten	  voor	  de	  glorie	  van	  Yahweh	  (Rom	  3:23)	  en	  wanhopig	  nood	  hebben	  aan	  Zijn	  vergiffenis	  
en	  hulp.	  Hoe	  kan	  iemand	  beginnen	  met	  veranderen	  van	  egocentrische	  liefde	  naar	  de	  liefde	  van	  
Yahweh	  zodat	  liefde	  kan	  betoont	  worden	  aan	  Yahweh	  en	  iemand	  zijn	  naaste?	  Dit	  verlangen	  moet	  
komen	  van	  Yahweh	  Zelf!	  De	  goedheid	  en	  genade	  van	  Yahweh	  leiden	  iemand	  tot	  ommekeer.	  
Rom	  2:4	  Of	  veracht	  jij	  de	  rijkdom	  van	  Zijn	  goedertierenheid,	  verdraagzaamheid	  en	  lankmoedigheid	  
en	  besef	  jij	  niet	  dat	  de	  goedertierenheid	  van	  Élohiem	  jou	  tot	  boetvaardigheid	  leidt?	  

Ommekeer	  is	  een	  geschenk	  van	  Yahweh	  en	  om	  echt	  een	  overtuigd	  hart	  te	  hebben	  aangaande	  onze	  
zondige	  aard,	  moeten	  wij	  tot	  Hem	  bidden	  en	  Hem	  vragen	  om	  dat	  hart.	  De	  meeste	  in	  deze	  wereld	  zijn	  
zo	  vol	  trots	  dat	  zij	  zich	  nooit	  kunnen	  vernederen	  en	  Yahweh	  te	  vragen	  om	  hun	  te	  tonen	  hoe	  onrein	  ze	  
eigenlijk	  zijn.	  Wij	  leven	  in	  een	  erg	  humanistische	  maatschappij	  dat	  graag	  zichzelf	  als	  goed	  beschouwd	  
maar	  enkel	  onze	  Hemelse	  Vader	  kan	  dit	  goede	  hart	  tot	  ommekeer	  geven.	  Yahshua	  zei	  duidelijk;	  
“Niemand	  kan	  tot	  mij	  komen	  behalve	  als	  de	  Vader,	  die	  mij	  gezonden	  heeft,	  hem	  trekt.”	  (Joh	  6:44,	  65)	  

Hoe	  kan	  iemand	  weten	  als	  de	  Vader	  “trekt”	  of	  oproept	  tot	  ommekeer?	  Als	  je	  begrijpt	  wat	  je	  tot	  nu	  
toe	  bestudeerd	  hebt	  en	  gelooft	  wat	  de	  Bijbel	  zegt	  en	  je	  wil	  graag	  komen	  tot	  onze	  Hemelse	  Vader	  om	  
Hem	  te	  gehoorzamen,	  dan	  wordt	  jij	  geroepen!	  

Onvoorwaardelijk	  overgeven	  aan	  Yahweh	  
Eenmaal	  we	  een	  volledige	  ommekeer	  maken-‐volledig	  overgeven	  aan	  Yahweh	  en	  gedoopt	  worden,	  
wordt	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  in	  ons	  denken	  overgedragen.	  Daarna	  begint	  het	  ons	  manier	  van	  denken	  
en	  leven	  te	  beïnvloeden.	  Maar	  de	  heilige	  Geest	  neemt	  onze	  vrije	  keuze	  daarmee	  niet	  weg.	  Het	  zal	  
ons	  niet	  dwingen	  om	  iets	  te	  doen.	  Het	  zal	  ons	  enkel	  LEIDEN	  in	  de	  richting	  van	  de	  waarheid	  van	  
Yahweh	  en	  geestelijke	  kracht	  geven	  om	  Zijn	  wil	  te	  doen.	  Berouw	  betekent	  simpelweg	  jouw	  manier	  
van	  leven	  op	  te	  geven	  en	  zich	  tot	  Yahweh	  keren.	  Het	  betekent	  overgave,	  onvoorwaardelijke	  
overgave-‐	  om	  te	  leven	  door	  elk	  woord	  van	  Yahweh.	  Mits	  de	  Bijbel	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  is,	  
betekent	  dat	  dus	  leven	  volgens	  de	  Bijbel.	  Het	  betekent	  volledig	  vrijwillige	  onderwerping	  aan	  de	  
autoriteit	  van	  Yahweh	  zoals	  in	  Zijn	  Woord	  dat	  opgeschreven	  staat!	  Hij	  is	  onze	  Meester	  en	  wij	  moeten	  
hem	  op	  de	  eerste	  plaats	  zetten.	  

Mat	  10:37-‐39	  
Wie	  vader	  of	  moeder	  liefheeft	  boven	  mij,	  is	  mij	  niet	  waardig	  en	  wie	  zoon	  of	  dochter	  liefheeft	  
boven	  mij,	  is	  mij	  niet	  waardig	  en	  wie	  zijn	  martelstuk	  niet	  opneemt	  en	  achter	  mij	  gaat	  is	  mij	  niet	  
waardig	  maar	  wie	  zijn	  leven	  verliest	  omwille	  van	  mij,	  zal	  het	  vinden.	  

Zich	  omkeren	  (overgeven	  aan	  Yahweh)	  draait	  niet	  om	  alles	  op	  te	  geven	  dat	  goed	  is.	  Een	  ommekeer	  is	  
een	  positief	  iets.	  We	  ontsnappen	  niet	  alleen	  aan	  de	  straf	  van	  de	  zonde	  maar	  Yahweh	  Zijn	  weg	  leidt	  
tot	  ontelbare	  zegeningen	  in	  dit	  leven!	  Alles	  in	  het	  leven	  draait	  om	  oorzaak	  en	  gevolg.	  Onze	  Hemelse	  
Vader	  wil	  niet	  dat	  wij	  ons	  overgeven	  	  aan	  Hem	  en	  gehoorzaam	  zijn	  aan	  Zijn	  wet-‐Thora	  om	  ons	  te	  
belemmeren,	  zoals	  de	  satan	  ons	  maar	  al	  te	  graag	  wil	  doen	  denken	  maar	  om	  ons	  te	  beschermen	  van	  



zonde	  en	  dood.	  Berouw	  betekent	  dus	  niet	  dat	  we	  het	  gebruik	  of	  appreciatie	  van	  materiële	  dingen,	  
moeten	  opgeven.	  Wat	  Yahweh	  interesseert	  is	  de	  houding	  die	  we	  aannemen	  	  tegenover	  materiële	  
dingen-‐	  indien	  we	  eerst,	  als	  prioriteit,	  Zijn	  Koninkrijk	  en	  Zijn	  rechtvaardigheid	  zoeken.	  (Mat	  6:33)	  

Hij	  wil	  enkel	  dat	  we	  de	  dingen	  opgeven	  die	  slecht	  voor	  ons	  zijn-‐	  hetzij	  geestelijk	  of	  fysiek.	  Berouw	  van	  
dode	  werken	  zal	  ons	  tegenhouden	  om	  in	  de	  toekomst	  gekweld	  te	  zijn	  door	  ongehoorzaamheid	  aan	  
de	  Thora-‐wet	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  maar	  hoe	  zit	  het	  met	  de	  zonden	  die	  gedaan	  werden	  vóór	  het	  
berouw	  of	  zelfs	  diegene	  die	  we	  zouden	  doen	  uit	  zwakte	  na	  ons	  berouw?	  Er	  is	  maar	  één	  manier	  om	  
jouw	  zonden	  te	  laten	  reinigen	  en	  dat	  is	  door	  het	  gevloeide	  bloed	  te	  accepteren	  van	  de	  Zoon	  van	  
Yahweh	  (Yahshua),	  om	  zo	  die	  zonden	  te	  laten	  verwijderen;	  verleden,	  heden	  of	  toekomstig.	  

Rom	  5:8-‐9	  
Élohiem	  echter	  bewijst	  Zijn	  liefde	  naar	  ons	  toe	  doordat	  de	  Messias,	  toen	  wij	  nog	  zondaren	  waren,	  
voor	  ons	  gestorven	  is.	  Veel	  meer	  zullen	  wij	  daarnaast,	  thans	  door	  zijn	  bloed	  gerechtvaardigd,	  door	  
hem	  behouden	  worden	  van	  de	  toorn.	  

Hand	  2:37-‐38	  
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:	  Keer	  jullie	  om	  en	  
een	  ieder	  van	  jullie	  late	  zich	  dopen	  in	  de	  naam	  van	  Yahshua	  Messias	  (Yahweh),	  tot	  vergeving	  van	  
jullie	  zonden	  en	  jullie	  zullen	  de	  gave	  van	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangen.	  

Het	  is	  duidelijk	  uit	  de	  Schrift;	  het	  is	  het	  bloed	  van	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  (Yahshua)	  die	  de	  zonde	  
betaalt	  van	  onze	  zonden.	  Dit	  is	  wat	  ons	  terugbrengt	  in	  verbondsrelatie	  met	  Yahweh.	  Ons	  berouw	  en	  
ommekeer	  van	  zonde	  is	  datgene	  dat	  ons	  in	  de	  verbondsrelatie	  houdt	  want	  Yahweh	  kan	  niet	  
plaatsnemen	  waar	  zonde	  aanwezig	  is.	  Als	  we	  doorgaan	  met	  opzettelijk	  te	  zondigen	  nadat	  we	  tot	  
kennis	  zijn	  gekomen	  van	  de	  waarheid,	  dan	  spotten	  wij	  moet	  het	  grote	  offer	  dat	  Yahshua	  heeft	  
gedaan	  voor	  ons	  en	  dan	  hebben	  we	  ook	  niet	  echt	  berouw.	  

Heb	  10:26	  
Want	  indien	  wij	  opzettelijk	  zondigen	  nadat	  wij	  tot	  erkentenis	  van	  de	  waarheid	  gekomen	  zijn,	  blijft	  
er	  geen	  offer	  voor	  de	  zonden	  meer	  over…	  

De	  wet	  van	  Yahweh	  kan	  jou	  niet	  reinigen	  van	  zonde	  maar	  weerhoudt	  jou	  van	  toekomstige	  zonden	  en	  
is	  een	  vereiste	  om	  Yahshua	  zijn	  gevloeide	  bloed	  te	  accepteren	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  vroegere	  
zonden.	  

Eze	  18:21-‐22	  
Maar	  wanneer	  de	  wetteloze	  zich	  bekeert	  van	  alle	  zonden	  die	  hij	  begaan	  heeft,	  al	  mijn	  inzettingen	  
onderhoudt	  en	  naar	  recht	  en	  gerechtigheid	  handelt,	  dan	  zal	  hij	  zeker	  leven;	  hij	  zal	  zeker	  niet	  
sterven.	  Geen	  van	  de	  overtredingen	  die	  hij	  begaan	  heeft,	  zal	  hem	  	  worden	  toegerekend;	  om	  de	  
gerechtigheid	  die	  hij	  gedaan	  heeft,	  zal	  hij	  leven.	  

Hoewel	  de	  onverdiende	  genade	  voor	  onze	  zonden	  er	  komt	  door	  de	  genade	  van	  Yahweh	  door	  geloof	  
in	  de	  Messias	  zijn	  offer,	  zei	  Paulus	  niet	  duidelijk	  dat	  een	  echte	  gelovige	  toch	  nog	  verplicht	  is	  
tegenover	  Yahweh	  om	  zich	  aan	  Zijn	  wet	  te	  houden?	  



Rom	  3:31	  Stellen	  wij	  dan	  door	  het	  geloof	  de	  Thora	  buiten	  werking?	  Volstrekt	  niet;	  veeleer	  
bevestigen	  wij	  de	  Thora!	  
Rom	  2:13	  ..	  want	  niet	  de	  hoorders	  van	  de	  Thora	  zijn	  rechtvaardig	  bij	  Yahweh	  maar	  de	  daders	  van	  
de	  Thora	  zullen	  gerechtvaardigd	  worden.	  

Geloof	  in	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  is	  de	  enige	  manier	  om	  verlossing	  en	  eeuwig	  leven	  te	  
ontvangen	  maar	  het	  is	  duidelijk	  dat	  écht	  geloof	  en	  berouw	  enkel	  erkent	  wordt	  aan	  diegene	  die	  een	  
echte	  ommekeer	  maken	  en	  streven	  naar	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  Thora	  (wet)	  van	  onze	  Hemelse	  
Vader	  .	  Een	  echte	  ommekeer	  zal	  ook	  een	  ware	  verandering	  teweeg	  brengen	  dat	  zal	  zichtbaar	  zijn	  
voor	  de	  omgeving.	  

Rom	  6:1-‐12	  
Wat	  zullen	  wij	  dan	  zeggen?	  Mogen	  wij	  bij	  de	  zonde	  blijven,	  zodat	  de	  genade	  toeneemt?	  Volstrekt	  
niet!	  Want	  hoe	  zullen	  wij,	  die	  aan	  de	  zonde	  gestorven	  zijn,	  daarin	  nog	  leven?	  Of	  weet	  je	  niet	  dat	  
wij	  allen,	  die	  in	  de	  Messias	  Yahshua	  gedoopt	  zijn,	  in	  zijn	  dood	  gedoopt	  zijn?	  Wij	  zijn	  dan	  met	  hem	  
begraven	  door	  de	  doop	  in	  de	  dood,	  zodat,	  zoals	  de	  Messias	  uit	  de	  doden	  opgewekt	  is	  door	  de	  
majesteit	  van	  de	  Vader,	  zo	  ook	  wij	  in	  nieuwheid	  van	  leven	  zouden	  wandelen.	  Want	  indien	  wij	  
samengegroeid	  zijn	  met	  hetgeen	  gelijk	  is	  aan	  zijn	  dood,	  zullen	  wij	  het	  ook	  zijn	  aan	  de	  opstanding;	  
want	  dit	  weten	  wij,	  dat	  onze	  oude	  zelf	  gekruisigd	  is	  met	  hem,	  zodat	  het	  lichaam	  van	  zonde	  
vernietigd	  is	  en	  wij	  niet	  langer	  de	  zonde	  dienen.	  	  
Want	  een	  dode	  is	  bevrijdt	  van	  zonde.	  Maar	  als	  wij	  gestorven	  zijn	  met	  de	  Messias,	  geloven	  wij	  ook	  
dat	  wij	  zullen	  leven	  met	  hem,	  wetende	  dat	  de	  Messias	  opgestaan	  is	  uit	  de	  doden	  en	  niet	  meer	  
sterft;	  de	  dood	  heeft	  niet	  langer	  heerschappij	  over	  hem.	  Want	  in	  datgene	  waarin	  hij	  is	  gestorven,	  is	  
hij	  aan	  de	  zonde	  gestorven	  voor	  eens	  en	  voor	  altijd;	  maar	  in	  dat	  hij	  leeft,	  hij	  leeft	  tot	  Yahweh.	  Zie	  
jullie	  zelf	  dan	  ook	  als	  echt	  gestorven	  te	  zijn	  aan	  de	  zonde	  maar	  levend	  tot	  Yahweh	  in	  Yahshua	  
Messias,	  onze	  meester.	  Laat	  dan	  de	  zonde	  niet	  heersen	  in	  jullie	  sterfelijke	  lichamen	  om	  de	  lusten	  
te	  gehoorzamen.	  

De	  wet	  van	  Yahweh	  is	  een	  geestelijke	  spiegel	  waarin	  iemand	  kan	  kijken	  om	  het	  geestelijke	  vuil	  te	  
vinden	  in	  zijn	  verstand	  en	  hart.	  De	  spiegel	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  vuil	  of	  
voor	  de	  schade	  die	  het	  aanricht.	  De	  functie	  van	  de	  spiegel	  (de	  wet)	  is	  om	  dat	  vuil	  aan	  te	  wijzen,	  zodat	  
de	  persoon	  er	  iets	  kan	  aan	  doen	  (zich	  omkeren	  van	  zonde	  en	  gereinigd	  worden)	  en	  zo	  kan	  vrij	  
worden	  van	  angst,	  problemen	  en	  de	  bestraffing	  van	  zonde;	  vrij	  van	  de	  heerschappij	  van	  de	  weg	  van	  
de	  satan.	  	  

Yahweh’s	  wet	  is	  de	  weg	  naar	  vrede,	  geluk	  en	  blijdschap.	  Het	  is	  een	  perfecte	  wet,	  gegeven	  door	  
Yahweh	  om	  de	  mens	  gelukkig	  te	  maken	  en	  hem	  te	  leiden	  naar	  een	  vol	  en	  goed	  leven	  en	  dat	  zowel	  in	  
dit	  leven	  als	  in	  de	  eeuwigheid.	  Het	  kwaad	  dat	  de	  mens	  vandaag	  ervaart	  wordt	  niet	  veroorzaakt	  door	  
de	  wet	  maar	  door	  het	  breken	  daarvan!	  

Met	  welke	  waarschuwende	  boodschap	  inspireerde	  Élohiem,	  Zijn	  profeet	  Ezechiël	  om	  door	  te	  geven	  
aan	  de	  nakomelingen	  van	  Israël?	  

Eze	  33:7-‐11	  
Jij	  nu,	  mensenkind,	  jou	  heb	  Ik	  tot	  wachter	  over	  het	  huis	  van	  Israël	  aangesteld.	  Wanneer	  jij	  een	  
woord	  uit	  mijn	  mond	  hoort,	  zal	  jij	  hen	  uit	  Mijn	  Naam	  waarschuwen.	  Als	  Ik	  tot	  de	  boosaardige	  zeg:	  
Boosaardige,	  jij	  zal	  zeker	  sterven	  maar	  jij	  spreekt	  niet	  om	  de	  boosaardige	  te	  waarschuwen	  voor	  zijn	  



weg,	  dan	  zal	  die	  boosaardige	  in	  zijn	  eigen	  ongerechtigheid	  sterven	  maar	  van	  zijn	  bloed	  zal	  Ik	  ujou	  
rekenschap	  vragen.	  Maar	  als	  jij	  een	  boosaardige	  waarschuwt	  om	  zich	  van	  zijn	  weg	  om	  te	  keren	  
maar	  hij	  keert	  daarvan	  niet	  om,	  dan	  zal	  hij	  in	  zijn	  eigen	  ongerechtigheid	  sterven	  maar	  jij	  hebt	  uw	  
leven	  gered.	  Jij	  nu,	  mensenkind,	  zeg	  tot	  het	  huis	  van	  Israël:	  Zo	  zeggen	  jullie:	  onze	  overtredingen	  en	  
onze	  zonden	  rusten	  op	  ons	  en	  daardoor	  kwijnen	  wij	  weg	  -‐hoe	  zouden	  wij	  dan	  leven?	  Zeg	  tot	  hen:	  
Zo	  waar	  Ik	  leef,	  luidt	  het	  woord	  van	  de	  Heer	  Yahweh,	  Ik	  heb	  geen	  behangen	  in	  de	  dood	  van	  de	  
boosaardige	  maar	  veeleer	  daarin,	  dat	  de	  boosaardige	  zich	  omkeert	  van	  zijn	  weg	  en	  leeft.	  Keer	  jullie	  
om,	  keer	  jullie	  om	  van	  jullie	  boze	  wegen.	  Want	  waarom	  zouden	  jullie	  sterven,	  huis	  van	  Israël?	  

Het	  boek	  van	  Ezechiël	  was	  bedoeld	  voor	  de	  huidige	  afstammelingen	  van	  Israël.	  Alhoewel,	  hun	  
voorvaderen	  deden	  ook	  wat	  goed	  was	  in	  hun	  eigen	  ogen	  door	  hun	  onbekeerde	  denken.	  (Jer	  17:9)	  

Zij	  hadden	  niet	  Yahweh	  Zijn	  Geest	  in	  zichzelf,	  wat	  het	  mogelijk	  zou	  gemaakt	  hebben	  voor	  hen	  om	  de	  
satan	  te	  weerstaan	  en	  Yahweh	  te	  gehoorzamen.	  Dit	  was	  omdat	  zij	  de	  Heilige	  Geest	  verworpen	  die	  
hun	  werd	  aangeboden.	  (Hand	  7:51)	  De	  Heilige	  Geest	  bezitten,	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  de	  “vruchten	  
van	  de	  Geest”	  voor	  te	  brengen	  die	  opgesomd	  worden	  in	  Galaten	  5:22-‐23.	  Maar	  zonder	  de	  Heilige	  
Geest	  brengen	  wij,	  net	  zoals	  hen,	  vruchten	  voort	  die	  “de	  werken	  van	  het	  vlees”	  worden	  genoemd.	  
Sommige	  daarvan	  werden	  opgesomd	  in	  Galaten	  5:19-‐21.	  De	  mens	  blijft	  tot	  de	  huidige	  dag	  deze	  
“werken”	  en	  resultaten	  voortbrengen,	  door	  te	  doen	  wat	  vanzelf	  komt.	  En	  de	  hele	  wereld	  oogst	  de	  
frustratie	  en	  het	  verdriet	  die	  komen	  van	  het	  breken	  van	  de	  geboden	  van	  Yahweh.	  Welke	  boodschap	  
legde	  Élohiem	  aan	  Johannes	  op	  om	  doorheen	  Judea	  te	  brengen?	  

Mat	  3:1-‐8	  
In	  die	  dagen	  trad	  Johannes	  de	  Doper	  op	  en	  hij	  predikte	  in	  de	  woestijn	  van	  Judea	  en	  zei:	  Keer	  jullie	  
om	  want	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  Hemel	  is	  nabijgekomen.	  Hij	  is	  diegenen	  van	  wie	  door	  de	  profeet	  
Jesaja	  gesproken	  werd,	  toen	  hij	  zei:	  De	  stem	  van	  een,	  die	  roept,	  in	  de	  woestijn:	  Bereidt	  de	  weg	  van	  
Yahweh,	  maakt	  recht	  zijn	  paden.	  Hij	  nu,	  Johannes,	  droeg	  een	  kleed	  van	  kameelhaar	  en	  een	  lederen	  
gordel	  om	  zijn	  lendenen	  en	  zijn	  voedsel	  bestond	  uit	  sprinkhanen	  en	  wilde	  honing.	  Toen	  liep	  
Jeruzalem	  en	  heel	  Judea	  en	  de	  gehele	  Jordaanstreek	  tot	  hem	  uit	  en	  zij	  lieten	  zich	  in	  de	  rivier,	  de	  
Jordaan,	  door	  hem	  dopen	  onder	  belijdenis	  van	  hun	  zonden.	  Toen	  hij	  nu	  zag,	  dat	  vele	  van	  de	  
Farizeeën	  en	  Sadduceeën	  tot	  de	  doop	  kwamen,	  zei	  hij	  tot	  hen:	  Adderengebroed,	  wie	  heeft	  jullie	  
een	  wenk	  gegeven	  om	  de	  komende	  toorn	  te	  ontgaan?	  Brengt	  dan	  vrucht	  voort	  die	  aan	  de	  
ommekeer	  beantwoord.	  

Wat	  was	  Yahshua	  zijn	  boodschap	  vanaf	  het	  begin	  van	  zijn	  bediening?	  

Mark	  1:14-‐15	  
En	  nadat	  Johannes	  overgeleverd	  was,	  kwam	  Yahshua	  in	  Galilea	  om	  het	  goede	  nieuws	  van	  het	  
Koninkrijk	  van	  Yahweh	  te	  brengen,	  en	  hij	  zei:	  De	  tijd	  is	  er	  en	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  is	  
gekomen.	  Keer	  jullie	  om	  en	  geloof	  in	  het	  goede	  nieuws.	  

Heel	  duidelijk	  is	  dat	  Johannes	  de	  Doper,	  die	  de	  weg	  bereidde	  voor	  Yahshua	  de	  Messias,	  predikte	  
zodat	  men	  wist	  dat	  om	  verlossing	  aan	  te	  nemen	  en	  deel	  te	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond;	  men	  
zich	  eerst	  moest	  omkeren	  van	  hun	  zonden	  en	  daarna	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  aanvaarden	  voor	  de	  
vergiffenis	  van	  zonden.	  



Moesten	  Yahshua	  zijn	  discipelen	  dezelfde	  boodschap	  brengen?	  Zei	  Yahshua	  dat	  berouw	  en	  
ommekeer	  in	  alle	  natiën	  zou	  gepredikt	  worden?	  

Luk	  24:47	  
En	  ommekeer	  en	  vergiffenis	  van	  zonden	  moeten	  gepredikt	  worden	  door	  zijn	  naam	  in	  alle	  natiën,	  
beginnend	  in	  Jeruzalem.	  

Op	  de	  dag	  van	  Shabuoth	  (Pinksteren),	  wanneer	  de	  Heilige	  Geest	  op	  de	  discipelen	  van	  de	  Messias	  
kwam	  (Hand	  2:1-‐4),	  met	  welke	  boodschap	  inspireerde	  Élohiem,	  Petrus	  om	  te	  prediken	  tegen	  de	  
schare	  die	  vergaderd	  was	  in	  Jeruzalem?	  

Hand	  2:38	  
En	  Petrus	  zei	  tot	  hen:	  Keer	  jullie	  om	  en	  word	  gedoopt,	  ieder	  van	  jullie	  in	  de	  naam	  van	  Yahweh	  
Yahshua	  	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  zonden,	  zodat	  jullie	  de	  gave	  van	  de	  Heilige	  Geest	  zouden	  
ontvangen.	  

Worden	  de	  eindtijden-‐gemeenten	  ook	  verteld	  dat	  ze	  zich	  moeten	  omkeren	  van	  hun	  zonden	  als	  ze	  
willen	  meeregeren	  met	  de	  Messias	  in	  het	  komende	  Koninkrijk?	  

Op	  2:5	  
Gedenk	  dan	  van	  welke	  hoogte	  jullie	  gevallen	  zijn	  en	  keer	  jullie	  om	  en	  doe	  jullie	  eerste	  werken.	  
Maar	  zo	  niet,	  dan	  kom	  ik	  tot	  jullie	  en	  ik	  zal	  jullie	  menora	  van	  zijn	  plaats	  wegnemen,	  indien	  jullie	  
zich	  niet	  omkeren.	  
Op	  2:16	  
Keer	  jullie	  om	  maar	  zo	  niet,	  dan	  kom	  ik	  spoedig	  tot	  jullie	  tot	  jullie	  en	  ik	  zal	  strijd	  tegen	  hen	  voeren	  
met	  het	  zwaard	  van	  mijn	  mond.	  
Op	  2:21-‐23	  
En	  ik	  gaf	  haar	  tijd	  zodat	  ze	  zich	  zou	  kunnen	  omkeren	  van	  haar	  hoererij.	  En	  ze	  keerde	  zich	  niet	  om.	  
Zie,	  ik	  zal	  haar	  in	  een	  doodskist	  werpen	  en	  zij	  die	  overspel	  met	  haar	  plegen	  zal	  in	  grote	  verdrukking	  
brengen,	  tenzij	  zij	  zich	  bekeren	  van	  hun	  werken.	  En	  ik	  zal	  haar	  kinderen	  de	  dood	  doen	  sterven	  en	  
alle	  gemeenten	  zullen	  weten	  dat	  ik	  diegene	  ben	  die	  nieren	  en	  harten	  doorzoekt.	  En	  ik	  wil	  ieder	  
vergelden	  naar	  zijn	  werken.	  
Op	  3:3	  Bedenk	  dan,	  hoe	  jullie	  het	  ontvangen	  en	  gehoord	  hebben	  en	  bewaar	  het	  en	  keer	  jullie	  om.	  
Indien	  jullie	  dan	  niet	  wakker	  zijn,	  zal	  ik	  komen	  als	  een	  dief	  en	  jullie	  zullen	  niet	  weten	  op	  welk	  uur	  ik	  
jullie	  zal	  overvallen.	  
3:19	  
Allen,	  die	  ik	  liefheb,	  bestraf	  ik	  en	  tuchtig	  ik;	  wees	  dan	  ijverig	  en	  keer	  jullie	  om.	  

Yahshua	  geeft	  een	  waarschuwing	  aan	  bijna	  alle	  eindtijd	  gelovigen	  dat	  hun	  levens	  niet	  perfect	  zijn	  
voor	  onze	  Hemelse	  vader	  en	  we	  moeten	  ons	  wezen	  doorzoeken	  en	  alle	  zonde	  of	  wereldsgezindheid	  
verwijderen,	  om	  het	  Koninkrijk	  met	  hem	  te	  beërven.	  In	  de	  wereld	  waarin	  wij	  vandaag	  leven,	  zien	  de	  
meeste	  geen	  graten	  in	  het	  verspillen	  van	  eindeloze	  uren	  per	  dag	  voor	  de	  TV	  of	  topsport	  te	  bekijken,	  
die	  een	  slechte	  invloed	  brengen.	  We	  moeten	  onszelf	  niet	  enkel	  afvragen	  “is	  het	  zondig	  wat	  ik	  doe”	  
maar	  ook	  “is	  het	  apart-‐gezet	  (qadosh)?”	  
In	  deze	  eindtijd	  is	  zoveel	  van	  wat	  wij	  zien	  als	  normaal,	  een	  gruwel	  voor	  Yahweh.	  Als	  we	  niet	  anders	  
zijn	  dan	  de	  wereld,	  dan	  zijn	  we	  niet	  tot	  ommekeer	  gekomen	  of	  verandert.	  



1	  Joh	  2:15-‐17	  
Heb	  de	  wereld	  niet	  lief	  en	  hetgeen	  in	  de	  wereld	  is.	  Indien	  iemand	  de	  wereld	  liefheeft,	  de	  liefde	  van	  
de	  Vader	  is	  niet	  in	  hem.	  Want	  al	  wat	  in	  de	  wereld	  is:	  de	  begeerte	  van	  het	  vlees,	  de	  begeerte	  van	  de	  
ogen	  en	  een	  hovaardig	  leven,	  is	  niet	  uit	  de	  Vader	  maar	  uit	  de	  wereld.	  En	  de	  wereld	  gaat	  voorbij	  en	  
haar	  begeren	  maar	  wie	  de	  wil	  van	  Yahweh	  doet,	  blijft	  tot	  in	  eeuwigheid.	  

In	  deze	  laatste	  dagen,	  voordat	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  opgezet	  wordt,	  moeten	  we	  streven	  om	  
elke	  onrechtvaardigheid	  uit	  ons	  leven	  te	  verbannen	  en	  Yahweh	  te	  dagelijks	  te	  vragen	  ons	  te	  vergeven	  
waarin	  we	  falen.	  

Mat	  6:9-‐12	  
Zo	  moeten	  jullie	  dus	  bidden;	  Onze	  Vader	  die	  in	  de	  Hemel	  is,	  geheiligd	  zij	  Uw	  Naam,	  Uw	  rijk	  kome,	  Uw	  
wil	  geschiedde,	  gelijk	  in	  de	  Hemel,	  zo	  ook	  op	  de	  aarde.	  Geef	  ons	  heden	  ons	  dagelijks	  brood	  en	  
vergeef	  ons	  onze	  fouten,	  gelijk	  ook	  wij	  vergeven	  aan	  zij	  die	  ons	  verkeerd	  behandeld	  hebben.	  

Het	  is	  van	  groot	  belang	  om	  te	  begrijpen	  dat	  indien	  wij	  anderen	  niet	  vergeven,	  vergeeft	  onze	  Hemelse	  
Vader	  ons	  ook	  niet.	  Wij	  moeten	  beseffen	  dat	  enkel	  Zijn	  genade	  (onverdiende	  kwijtschelding)	  ons	  
heeft	  gered	  en	  niets	  dat	  wij	  zouden	  kunnen	  doen,	  kan	  dit	  prachtige	  geschenk	  van	  verlossing	  
verdienen.	  Het	  zou	  ons	  moeten	  nederig	  maken	  dat	  we	  in	  zo	  een	  wanhopige	  staat	  waren	  en	  ons	  
toelaten	  anderen	  te	  vergeven	  zoals	  Yahweh	  ons	  heeft	  vergeven.	  

Waarvoor	  kiest	  iemand	  die	  ervoor	  kiest	  om	  zich	  niet	  om	  te	  keren?	  
Rom	  6:23	  
Want	  het	  loon	  van	  de	  zonde	  is	  de	  dood	  maar	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  is	  eeuwig	  leven	  in	  Yahshua	  
Messias,	  onze	  Meester..	  

De	  wet	  van	  Yahweh	  is	  de	  weg	  die	  leidt	  tot	  eeuwige	  vrede,	  geluk	  en	  blijdschap.	  Als	  Élohiem	  eeuwig	  
leven	  toestaat	  aan	  zij	  die	  aanhoudend	  rebelleren	  (m.a.w.	  weigeren	  zich	  om	  te	  keren)	  en	  die	  totaal	  
geen	  rechtvaardig	  karakter	  ontwikkelen,	  dan	  zouden	  zij	  niets	  anders	  doen	  dan	  eeuwig	  ongeluk	  en	  
frustratie	  teweegbrengen	  voor	  zichzelf	  en	  anderen.	  Daarom	  is	  het	  meest	  barmhartige	  wat	  Élohiem	  
kan	  doen	  voor	  iedereen	  die	  betrokken	  is,	  zulke	  rebellen	  een	  eeuwig	  bestaan	  ontzeggen.	  De	  
boosaardige	  zal	  simpelweg	  ter	  dood	  gebracht	  worden	  en	  ophouden	  en	  niet	  voor	  eeuwig	  bestaan.	  
Enkel	  zij	  die	  zich	  omkeren	  en	  Yahweh	  gehoorzamen	  zullen	  in	  geboren	  worden	  in	  de	  eeuwige	  en	  
glorieuze	  familie	  van	  Yahweh!	  

Let	  op	  	  voor	  vals	  berouw	  

Zie	  wat	  Yahshua	  nog	  meer	  zei	  over	  mensen	  die	  Hem	  	  aanbidden	  zonder	  zich	  aan	  de	  geboden	  van	  
Yahweh	  te	  houden	  “…hun	  aanbidding	  van	  Mij	  is	  nutteloos,	  ze	  leren	  de	  geboden	  van	  mensen	  als	  
doctrines.”	  (Jes	  29:13)	  Door	  het	  gebod	  van	  Yahweh	  te	  verachten,	  houden	  jullie	  vast	  aan	  de	  
tradities	  van	  mensen:	  het	  wassen	  van	  kannen	  en	  bekers	  en	  dergelijke	  dingen	  doen	  jullie	  vele.	  	  En	  
hij	  zei	  tot	  hen:	  Het	  gebod	  van	  Yahweh	  stellen	  jullie	  wel	  fraai	  buiten	  werking	  om	  jullie	  overlevering	  
in	  stand	  te	  houden.	  (Markus	  7:7-‐9)	  

De	  vleselijke	  mens	  wil	  niets	  liever	  dan	  allesbehalve	  zich	  over	  te	  geven	  aan	  Yahweh.	  Zijn	  menselijke	  
aard	  (Jer	  17:9,	  Rom	  8:7-‐8)	  rebelleert	  aan	  de	  gedachte	  alleen	  al	  om	  zich	  te	  onderwerpen	  aan	  de	  wet	  
van	  Yahweh.	  In	  de	  Messias	  zijn	  tijd	  hadden	  de	  schijnheilige	  religieuzen	  de	  wet	  van	  Yahweh	  vervangen	  
met	  hun	  eigen	  wetten	  en	  tradities.	  Sindsdien	  heeft	  de	  mens	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  verklaard	  als	  



zijnde	  voorbijgestreefd:	  zichzelf	  zo	  bedriegende	  door	  te	  denken	  dat	  ze	  verlossing	  kunnen	  verkrijgen	  
door	  enkel	  te	  ‘geloven’	  in	  de	  zondeloze	  Messias	  als	  hun	  Verlosser,	  terwijl	  hun	  leven	  niets	  verandert	  
is.	  De	  menselijke	  aard	  wil	  juist	  zijn	  maar	  het	  wil	  daarom	  niet	  het	  juiste	  doen!	  Daarom	  zeggen	  de	  
mensen	  meestal;	  “Kijk,	  ik	  zie	  het	  zo”-‐	  daardoor	  plaatsen	  ze	  dus	  hun	  concept	  van	  rechtvaardigheid	  
boven	  dat	  van	  de	  Bijbel.	  Zolang	  het	  lijkt	  alsof	  het	  “correct	  is”	  in	  hun	  ogen,	  wordt	  het	  hun	  wet.	  

Maar	  vele	  in	  deze	  eindtijden	  die	  weigeren	  te	  gehoorzamen	  aan	  Yaheh,	  zullen	  ook	  verworpen	  worden	  
bij	  de	  terugkeer	  van	  Yahshua.	  
Mat	  7:21-‐23	  
Niet	  zomaar	  iedereen	  die	  tegen	  mij	  zegt:	  Meester,	  Meester,	  zal	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  Hemel	  
binnengaan	  maar	  diegene	  die	  de	  wil	  doen	  van	  mijn	  Vader	  in	  de	  Hemel.	  Velen	  zullen	  dan	  zeggen	  tot	  
mij:	  Meester,	  Meester,	  hebben	  wij	  niet	  geprofeteerd,	  demonen	  uitgeworpen	  en	  vele	  krachtige	  
werken	  gedaan	  in	  jouw	  naam?	  En	  ik	  zal	  hen	  rechtuit	  zeggen,	  sinds	  eeuwigheid,	  ik	  heb	  jullie	  nooit	  
gekend;	  “Ga	  weg	  van	  mij,	  zij	  die	  wetteloosheid	  doen!”	  

Élohiem	  Zijn	  ogen	  zijn	  op	  diegene	  die	  nederig	  	  en	  zachtmoedig	  zijn-‐diegene	  die	  sidderen	  voor	  het	  
zwaard	  van	  Zijn	  Woord.	  Yahweh	  herkent	  een	  berouwvolle	  attitude,	  een	  nederige	  individu	  die	  op	  zoek	  
is	  naar	  vergiffenis	  en	  genade.	  Hij	  zal	  echt	  allen	  eren	  die	  zich	  omkeren	  van	  hun	  boze	  werken,	  die	  in	  
Zijn	  Woord	  als	  ZONDE	  worden	  omschreven.	  

Ware	  ommekeer	  betekent	  een	  permanente	  verandering	  van	  richting.	  Het	  is	  een	  volledige	  verbintenis	  
en	  er	  is	  geen	  terugkeer	  mogelijk.	  Het	  is	  geen	  tijdelijke	  of	  spontane	  emotionele	  reactie	  die	  zo	  veel	  
voorkomt	  in	  hedendaagse	  zogenoemde	  “revival”	  groepen.	  Nu	  heb	  je	  geleerd	  dat	  het	  iets	  veel	  dieper	  
en	  serieuzer	  is.	  

Laten	  we	  streven	  om	  de	  trouwen	  te	  zijn.	  Laten	  we	  in	  onze	  harten	  kijken	  en	  laten	  we	  het	  woord	  van	  
Yahweh	  ons	  hart	  opensnijden	  en	  laat	  ons	  bidden	  naar	  onze	  Hemelse	  Vader	  om	  ons	  van	  Zijn	  Geest	  te	  
geven	  en	  een	  hart	  vol	  met	  echte	  ommekeer	  zodat	  we	  witte	  kleren	  kunnen	  dragen	  bij	  Yahshua	  zijn	  
wederkomst.	  

Te	  onthouden:	  

1) Zonde	  is	  het	  breken	  de	  Thora	  van	  Yahweh!	  (1	  Joh	  3:4)	  
2) De	  enige	  manier	  om	  vergiffenis	  van	  onze	  zonden	  te	  krijgen,	  is	  door	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  
3) Yahweh	  zal	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  Zijn	  Zoon	  niet	  op	  ons	  toepassen	  zonder	  ommekeer	  
4) Een	  ommekeer	  is	  niet	  enkel	  een	  tijdelijk	  gevoel	  maar	  een	  echte	  levensomwenteling	  

	  


