
1

Shalom!

For years now I have wanted to address the
confusing topic of circumcision. This subject is one
that confuses many, including seasoned teachers.
There is not always agreement, which doesn't help
those searching for answers. This year, I will
attempt to share what I have learned. I cannot
guarantee that this teaching is without fault, but it is
beginning to make more sense to me. Especially in
light of Brit Chadasha (New Testament) verses which
appear to speak against physical circumcision.

Chapter 17 is where we begin to read about
circumcision. Thirteen years have passed between
this chapter and the last. The cutting of the covenant
already occurred in chapter 15. It was a covenant of
grace and Avram was put to sleep when it was
enacted. It was a one-sided, unconditional, royal-
grant type of covenant.
Avram's part? He "believed." (Bereshith/Genesis 15:6)

We will not spend time on the Hebrew word for
"believe". However, the words for "believe, faith,
and amen" all have the same Hebrew root. These
words definitely all point to more than an
intellectual understanding and acceptance.
Faith/belief is a thing I do, not a thing I think. When
you "believe" something, it will propel you to act in
line with your new understanding.

While it was יהוה who passed through the first cutting,
it would be the "seed" or descendants of Avraham
who would pass through the cutting of circumcision
(this is why the chosen was Yitzchak [Isaac] and not
Ishmael).  And so, in chapter 17, יהוה will now tell 
Avram his obligations for the covenant. First,
however, יהוה will speak of His own commitment to
Avram and his descendants: Bereshith/Genesis 17:3-8

 Reiterates that the covenant is with Avram

 Gives him a new name (symbolizes a new
identity...maybe a new birth?) - Avraham,
meaning the father of many nations

 Promises many descendants

 Nations and kings shall come from him

 The covenant will be everlasting

 He will be given the land of Canaan as an
everlasting possession

 He will be their Elohim
Pretty incredible promises considering at 99,
Avraham has NO children to inherit these
promises.
Elohim then goes into the expectations He has of
Avraham. The focus is on circumcision for him, his
future generations and those connected to him in
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Al jaren heb ik het verwarrende onderwerp van de
besnijdenis willen aanpakken. Dit onderwerp is een dat
velen in verwarring brengt; ook doorwinterde leraren. Er
bestaat niet altijd overeenstemming, wat degenen die
op zoek zijn naar antwoorden niet helpt. Dit jaar zal ik
proberen met je te delen wat ik heb geleerd. Ik kan niet
garanderen dat dit onderwijs foutloos is, maar het
begint mij meer begrijpelijk te worden. Vooral in het
licht van de Brit Chadasha (New Testament) verzen die
tegen de fysieke besnijdenis lijken te spreken.

Hoofdstuk 17 is dat waar we over besnijdenis beginnen
te lezen. Tussen dit hoofdstuk en het vorige zijn dertien
jaar verlopen. Het snijden van het verbond vond al in
hoofdstuk 15 plaats. Het was een genadeverbond en
Avram werd in slaap gedaan toen het werd gesloten.
Het was een eenzijdig, onvoorwaardelijk, koninklijk-
toegekend soort verbond.
Avram's deel? "Hij geloofde." (Bereshith/Genesis 15:6)

We zullen geen tijd besteden aan het Hebreeuwse
woord voor "geloven". De woorden voor "geloven,
geloof en amen" hebben echter allemaal dezelfde
Hebreeuwse wortel. Deze woorden wijzen allemaal op
meer dan een intellectueel begrip en acceptatie. Geloof
/geloven is iets dat ik doe, niet iets wat ik denk. Als u
iets "gelooft", zal het u aanzetten om te handelen in
overeenstemming met uw nieuwe begrijpen.

Terwijl het de Heere was die door de eerste snijding ging,
zou het "zaad" of de afstammelingen van Avraham door
het snijden van de besnijdenis gaan (daarom was de
uitverkorene Yitzchak [Isaak] en niet Ismaël). En in
hoofdstuk 17 zal de Heere nu Avram zijn verplichtingen
voor het verbond meedelen. Eerst zal de Heere spreken
over Zijn eigen verplichting t.a.v. Avram en zijn
nakomelingen echter: Berthith/Genesis 17:3-8

 Hij herhaalt dat het verbond met Avram is

 Geeft hem een nieuwe naam (symboliseert een
nieuwe identiteit ... misschien nieuwe geboorte?) -
Avraham, wat de vader van vele naties betekent

 Belooft vele nakomelingen

 Naties en koningen zullen van hem komen

 Het verbond zal eeuwig zijn

 Aan hem zal het land Kanaän worden gegeven als
eeuwig bezit

 Hij zal hun Elohim zijn
Het zijn nogal moeilijk te geloven beloften als je daarbij
bedenkt dat Avraham 99 jaar is en GEEN kinderen heeft
om deze beloften te erven.
Elohim gaat dan over op de verwachtingen die Hij heeft
t.a.v. Avraham. De nadruk ligt op de besnijdenis voor
hem, zijn toekomstige generaties en degenen die aan
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his household. For Avraham, circumcision was the
first step required in order to separate from the
world and become part of His covenant people. If
one did not go through with the step of
circumcision, there was no need to consider the
rest of the covenant. In fact, that person would be
literally "cut off from His people."
(Bereshith/Genesis 17:9-14)

There are a few Hebrew words above that need to
be understood.
1. mul - to מול be cut off (circumcised in our verses)
2. ,orlah- translated foreskin ערלה from its

etymology can also refer to something that's
blocked or restricted, it becomes a barrier

Considering that the purpose of circumcision is to
"cut away" the "blockage", there are 5 things that
are said to have need of circumcision:
1. Male organ
2. Hearts - Devarim/Deuteronomy 10:16

"Therefore circumcise the foreskin of your
heart, and be stiff-necked no longer.

3. Lips - Shemot/Exodus 6:12 And Moshe spoke
before יהוה, saying, "The children of Israel have 
not heeded me. How then shall Pharaoh heed
me, for I am of uncircumcised lips?"

4. Ears - Jeremiah 6:10 To whom shall I speak and
give warning, That they may hear? Indeed their
ear is uncircumcised

5. Fruit - Leviticus 19:23 ' When you come into the
land, and have planted all kinds of trees for
food, then you shall count their fruit as
uncircumcised. Three years it shall be as
uncircumcised to you. It shall not be eaten.

What is it that all five have in common? All five
reference a "seed." A seed is capable of reproducing
in kind. What we say and what we do is determined
by the nature of the seed it comes from. Physical
seed comes from the procreative organ of man. The
issues of life proceed from the heart (Proverbs 4:23).
When the heart is full, the lips speak (Matthew

12:34). The Almighty's Words should go through
one's ears and produce action. And of course fruit
trees produce fruit with the seed in it.

Here's where it gets really interesting. The following
is a quote from Artscroll Ramban Bereshith (p. 386):

The Torah does not define what part of the
body is to be circumcised.

What is literally said then, is that you are "to cut away
the fleshly blockage." And that shall be the "sign of

hem in zijn huishouden verbonden zijn. Voor Avraham
was de besnijdenis de eerste stap die nodig was om zich
van de wereld af te scheiden en deel van Zijn
verbondsvolk te worden. Als men niet door de
besnijdenisstap ging, was het onodig om aan de rest van
het verbond te denken. In feite zou die persoon
letterlijk " van zijn volk afgesneden" zijn.
(Bereshith/Genesis 17:9-14)

Er zijn in laatst genoemde tekst een paar Hebreeuwse
woorden die moeten worden uitgelegd.
1. mul – afgesneden מול zijn (besneden in onze verzen)
2.  orlah- als voorhuid vertaald, kan vanuit zijn ערלה

etymologie ook verwijzen naar iets dat geblokkeerd
of beperkt is; het wordt een barrière.

Aangezien het doel van de besnijdenis is om de
"verstopping weg te snijden", zijn er 5 dingen waarvan
gezegd wordt dat ze besnijdenis nodig hebben:
1. Mannelijk orgaan
2. Harten - Devarim/Deuteronomium 10:16 "Besnijdt

daarom, de voorhuid van je hart, en wees niet
langer stijfnekkig (halsstarrig).

3. Lippen - Shemot/Exodus 6:12 En Moshe sprak vóór
de HEERE en zei: "De kinderen Israëls hebben mij
geen aandacht gegeven. Hoe zal Pharaoh mij aan-
dacht geven, want ik ben van onbesneden lippen?"

4. Oren - Jeremiah 6:10 Tot wie zal ik spreken en
waarschuwen; opdat zij kunnen horen? Hun oor is
inderdaad onbesneden

5. Vrucht - Leviticus 19:23 Als gij in het land komt en
voor voedsel allerlei bomen hebt geplant, dan zult
gij hun vruchten als onbesneden beschouwen. Drie
jaar zullen ze voor u als onbesneden zijn. Ze zullen
niet gegeten worden.

Wat hebben alle vijf gemeen? Alle vijf verwijzen naar een
"zaad". Een zaad is in staat de soort te reproduceren. Wat
we zeggen en wat we doen is bepaald door de aard van
het zaad waar het vandaan komt. Fysisch zaad komt uit
het voortplantingsorgaan van de man. De kwesties van
het leven komen voort uit het hart (Spreuken 4:23). Als
het hart vol is, spreken de lippen (Mattheüs 12:34). De
Woorden van de Almachtige horen door de oren te gaan
en actie voortbrengen. En natuurlijk produceren
vruchtbomen vruchten met daarin het zaad.

Nu wordt het heel interessant. Het volgende is een citaat
uit Artscroll Ramban Bereshith (blz. 386):

De Tora bepaalt niet welk deel van het
lichaam besneden moet worden.

Wat er letterlijk gezegd wordt, is dat je "de vleeslijke
blokkering moet wegsnijden." En dat zal het "teken van
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the covenant." Does that put a new spin on it?
Circumcision pictures how you "cut away the flesh"
enabling you to "walk according to the Spirit":

Romans 8:3 For what the Torah could not do in that
it was weak through the flesh, Yah did by sending His
own Son in the likeness of sinful flesh, on account of
sin: He condemned sin in the flesh, 4 that the
righteous requirement of the Torah might be
fulfilled in us who do not walk according to the flesh
but according to the Spirit.

"Putting off the body of the sins of the flesh"
is in fact called the "circumcision of
Messiah":

Colossians 2:11 In Him you were also circumcised
with the circumcision made without hands, by
putting off the body of the sins of the flesh, by the
circumcision of Messiah

 "the body of the sins of the flesh", i.e. what is
circumcised, the "blockage"

 "circumcision of Messiah" is the picture of joining
together the covenant family of Avraham!

So what is Rav Sha'ul (Paul) teaching? Is he saying
that we should cease from fulfilling the
commandment to physically circumcise?

1 Corinthians 7:18 Was anyone called while
circumcised? Let him not become uncircumcised.
Was anyone called while uncircumcised? Let him not
be circumcised. 19 Circumcision is nothing and
uncircumcision is nothing. Keeping Yah's commands
is what counts.

Galatians 5:1 Stand fast therefore in the liberty by
which Messiah has made us free, and do not be
entangled again with a yoke of bondage (referring to
the bondage of Pharisaical laws). 2 Indeed I, Sha'ul,
say to you that if you become circumcised (according
to the requirements of the Pharisee's), Messiah will
profit you nothing (because you are depending on
circumcision for salvation).

Sha'ul is not teaching that we should never
circumcise. If that were true, then he would have
been a hypocrite when he circumcised Timothy (Acts
16:1-3). He is responding to the errant and prideful
thinking of the Pharisees who claim that the physical
sign of circumcision is sufficient to enter the
covenant and be justified before יהוה.  Sha'ul's 
teachings are reflective of Yeshua's rebukes to the
Pharisees, who thought that merely being the "seed of
Avraham" was enough to gain them access to the
covenant promises and the world to come. He is

het verbond" zijn. Geeft dat er een nieuwe wending
aan? De besnijdenis beeldt uit hoe je "het vlees
wegsnijdt", zodat je kunt "wandelen volgens de Geest":

Romeinen 8:3 Want wat de Tora niet kon doen, omdat
ze door het vlees zwak was, deed de HEERE door zijn
eigen Zoon te zenden in de gelijkenis van zondig vlees,
ten gevolge van zonde. Hij veroordeelde de zonde in
het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de Tora in
ons die niet naar het vlees maar in overeenstemmming
de Geest wandelen, zou kunnen worden vervuld.

"De zonden van het vlees van het lichaam afleggen"
wordt eigenlijk de "besnijdenis van de Messias"
genoemd:

Kolossenzen 2:11 In Hem werd u ook besneden met de
besnijdenis, die zonder handen is verricht, door het
lichaam van de zonden van het vlees af te leggen door
de besnijdenis van de Messias

 "het lichaam van de zonden van het vlees", d.w.z.
wat besneden wordt, de "verstopping"

 "Besnijdenis van Messias" is het beeld van het
aansluiten bij de verbondsfamilie van Avraham!

Dus, wat leert Rav Sha'ul (Paulus)? Zegt hij dat we
moeten stoppen met het vervullen van het gebod om
lichamelijk te besnijden?

1 Korintiërs 7:18 Werd iemand geroepen terwijl hij
besneden was? Laat hem niet onbesneden worden.
Werd iemand geroepen terwijl hij onbesneden was?
Laat hij niet besneden worden. 19 Besnijdenis is niets en
onbesnedenheid is niets. Het houden van Yah's geboden
is wat telt.

Galaten 5:1 Sta daarom vast in de vrijheid waarmee de
Messias ons vrijgemaakt heeft en raakt niet weer
verstrikt met een juk van slavernij (verwijzend naar de
slavernij van de Farizeese wetten). 2 Inderdaad zeg ik,
Sha'ul (Paulus), dat als je besneden wordt (volgens de
vereisten van de Farizeeërs), de Messias je geen
voordeel zal geven (omdat je afhankelijk bent van de
besnijdenis voor redding).

Sha'ul leert niet dat we ons nooit moeten besnijden.
Als dat waar was, dan zou hij een huichelaar geweest
zijn toen hij Timoteus besneed (Handelingen 16:1-3).
Hij reageert op het foute en hoogmoedig denken van
de farizeeën die beweren dat het fysieke teken van
besnijdenis voldoende is om in het verbond te komen
en voor de Heere gerechtvaardigd te worden. De
leringen van Sha'ul geven de bezwaren weer van
Yeshua t.a.v. de Farizeeën, die dachten dat slechts het
"zaad van Avraham" genoeg was om toegang te
krijgen tot de verbondsbeloftes en de toekomstige
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putting the teaching of circumcision in its proper
perspective, just as Moshe and the prophets did
when speaking of the circumcision of the heart.
Sha'ul wants you to remember "to cut off the
blockage of whatever is preventing you from keeping
His commandments." Physical circumcision means
absolutely nothing if one is not submitted to keeping
the Torah! But if you "keep the Torah, it is
profitable!"

Romans 2:25 For circumcision is indeed profitable if
you keep the Torah; but if you are a breaker of the
Torah, your circumcision has become
uncircumcision… 29 but he is a Jew who is one
inwardly; and circumcision is that of the heart, in
the Spirit, not in the letter; whose praise is not from
men but from Elohim. 3:1 What advantage then has
the Jew, or what is the profit of circumcision? 2
Much in every way! Chiefly because to them were
committed the oracles of Elohim.

Physical circumcision can still be a beautiful symbol
of the circumcised heart. Heart before flesh. That's
the proper order.

1 Corinthians 6:20 For you were bought at a price;
therefore glorify Elohim in your body and in your
spirit, which are Elohim's.

Now a couple of questions. First, why are infants
circumcised? A baby boy has no say in this. What is
the picture? A baby who is born into a godly home,
taught everything and modeled the Torah lifestyle
by his parents...this is a heritage that he can always
be a part of. The fleshly part of him never has to
take hold. That is the intention. Physical
circumcision was a sign of a covenant people who
follow יהוה, so that the nations could see an example
of what it was to walk in the Spirit, with no
blockage of the flesh. Circumcision was a sign of
the covenant, but it was meaningless if one did not
intend to keep the covenant. Jeremiah the prophet
reminds us:

Jeremiah 9:25 "The days are coming," declares יהוה, 
"when I will punish all who are circumcised only in
the flesh--

And what about adult circumcision? Avraham is the
picture:

Romans 4:11 And he received the sign of
circumcision, a seal of the righteousness of the faith
which he had while still uncircumcised, that he
might be the father of all those who believe, though

wereld. Hij plaatst de leer van de besnijdenis in zijn
juiste perspectief, net zoals Moshe en de profeten
deden toen zij over de besnijdenis van het hart
spraken. Sha'ul wil je eraan herinneren "de blokkering
af te breken van alles wat je belet om zijn geboden te
houden." Fysieke besnijdenis betekent absoluut niets
als men zich niet onderwerpt aan het naleven van de
Tora! Maar als je "de Tora houdt, heeft het een
meerwaarde!"

Romeinen 2:25 Want besnijdenis heeft inderdaad een
meerwaarde, als gij de Tora houdt; maar als je een
Tora-breker bent, is je besnijdenis tot onbesneden
geworden.… 29 Maar hij is een Jood, die het innerlijk is;
en besnijdenis is die van het hart, in de Geest, niet in de
letter; wiens lof niet van mensen, maar van Elohim
komt. 3: 1 Welk voordeel heeft dan de Jood, of wat is
de meerwaarde van (hen die) besneden zijn? 2 Veel in
alle opzichten! Vooral omdat aan hen de orakels van
Elohim werden toevertrouwd.

Fysieke besnijdenis kan nog steeds een mooi symbool
van het besneden hart zijn. Het hart komt vóór het
vlees. Dat is de juiste volgorde.

1 Korintiërs 6:20 Want gij zijt gekocht tegen een prijs;
verheerlijk daarom Elohim in je lichaam en in je geest,
die van Elohim zijn.

Nu een paar vragen. Ten eerste, waarom worden baby's
besneden? Een babyjongen heeft hierin geen inspraak.
Wat is het beeld? Een baby die in een godsdienstig huis
is geboren, alles onderwezen werd en naar de levensstijl
van de Tora door zijn ouders gevormd is ... dit is een
erfenis waar hij altijd deel van kan zijn. Het vleeselijke
deel van hem hoeft er nooit voor te kiezen. Dat is de
bedoeling. Fysieke besnijdenis was een teken van een
verbondsvolk dat de Heere volgt, zodat de naties een
voorbeeld zouden kunnen zien van wat in de Geest
wandelen was, zonder blokkade van het vlees. De
besnijdenis was een teken van het verbond, maar het
was zinloos als men niet van plan was het verbond te
houden. Jeremia de profeet herinnert ons eraann:

Jeremia 9:25 "De dagen komen," verklaart de Heere,
"wanneer Ik iedereen zal straffen, die alleen in het vlees
besneden zijn,

En hoe zit het met de volwassen besnijdenis? Avraham
is het beeld:

Romeinen 4:11 En hij kreeg het teken van de besnijdenis,
een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had
terwijl hij nog onbesneden was, opdat hij de vader kon
zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn,
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opdat ook aan hen gerechtigheid verleend zou worden
12 en de vader van de besnijdenis van degenen die niet
alleen van de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in
de stappen van het geloof, dat onze vader Avraham had
terwijl hij nog onbesneden was…. 16 Daarom is het uit
geloof opdat het naar genade zou kunnen zijn, zodat de
belofte voor het hele zaad zeker kan zijn, niet alleen voor
degenen die van de Tora zijn, maar ook voor degenen die
van het geloof van Avraham zijn, die de vader van ons
allemaal is

Fysieke besnijdenis kan nog steeds een symbool zijn voor
de geestelijke besnijdenis van Messias die in iemands
leven plaatsvindt en iemand een deel maakt van het
verbondsvolk van Israël. Onthoud, hart komt vóór vlees.
Als we de besnijdenis van de Messias weigeren, worden
we afgesneden van hem en gescheiden van de Heere, net
als de Israëlieten werden afgesneden die de lichamelijke
besnijdenis weigerden. Lees nu dit vers in het licht van de
besnijdenis:

2 Korintiërs 5:17 Daarom, als iemand in de Messias is, is
hij een nieuwe schepping; oude dingen zijn voorbij; zie,
alles is nieuw geworden.

En nu nog een vraag. Hoe zit het met vrouwen? Hoe
participeren zij? Nou, behoren wij niet tot de bruid van
de Messias? Hoe snijdt een bruid, een vrouw, het teken
van het verbond? Zij trouwt met een verbondsman.
Uiteindelijk is dit een afbeelding van Messias. Onthoud
dat Zijn kruisiging een besnijdenis heet (Kolossenzen
2:11). In de Messias deelt de bruid Zijn besnijdenis. Dit
is ook de afbeelding van de besnijdenis van het hart
waar in de Tora van gesproken wordt.

Galaten 2:20 "Ik ben gekruisigd met de Messias, ik leef
niet meer, maar de Messias leeft in mij, en het leven dat
ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon
van God, die mij liefheeft en Zichzelf voor mij gaf.

Grappig, nu zijn we weer bij "in het vlees leven". Vlees,
 heeft eigenlijk twee betekenissen. We ,(basar) בשר
hebben al besproken dat het vleeslijke, wereldse deel van
een iemand moet sterven of weggesneden worden.

Galaten 5:24 En zij die van Messias zijn, hebben het
vlees gekruisigd met zijn passies en verlangens.

Maar בשר (basar) is ook een werkwoord dat "verkon-
digen" betekent of "iets vertellen". Behoren onze
lichamen niet een licht te zijn van wat erin zit? Iemand die
besneden van hart is, zal de wereld laten zien dat Yeshua
Adonai is. Het "gekruisigde vlees" is in staat de wereld te
vertellen wie hij toebehoort. Twee verzen die בשר (basar) 
op deze manier gebruiken:

they are uncircumcised, that righteousness might
be imputed to them also, 12 and the father of
circumcision to those who not only are of the
circumcision, but who also walk in the steps of the
faith which our father Avraham had while still
uncircumcised....16 Therefore it is of faith that it
might be according to grace, so that the promise
might be sure to all the seed, not only to those who
are of the Torah, but also to those who are of the
faith of Avraham, who is the father of us all

Physical circumcision can still be a symbol for the
spiritual circumcision of Messiah that happens in a
person's life and makes one a part of the covenant
people of Israel. Remember, heart before flesh. If
we refuse the circumcision of Messiah, we are cut
off from him and separated from יהוה, just as the
Israelites were cut off who refused physical
circumcision. Now read this verse in light of
circumcision:

2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in
Messiah, he is a new creation; old things have
passed away; behold, all things have become new.

And here is another question. What about women?
How do they participate? Well, aren't we the bride
of Messiah? How does a bride, a wife, intersect with
the sign of the covenant? She marries a covenant
man. Ultimately, this is a picture of Messiah.
Remember His crucifixion is called a circumcision
(Colossians 2:11). In Messiah, the bride shares His
circumcision. This is also the picture of the
circumcision of the heart spoken of in Torah.

Galatians 2:20 "I have been crucified with Messiah; it is
no longer I who live, but Messiah lives in me; and the life
which I now live in the flesh I live by faith in the Son of
Yah, who loved me and gave Himself for me.

Funny, now we're back to "living in the flesh" again.
Flesh, בשר (basar), actually has two meanings.  We 
have already discussed that the fleshly, worldly part
of a person must die or be cut away from a person.

Galatians 5:24 And those who are Messiah's have
crucified the flesh with its passions and desires.

But בשר (basar) also is a verb meaning "to herald" or
"to tell something". Aren't our bodies supposed to
be a light of what's inside? A person circumcised of
heart will show the world that Yeshua is Adonai.
The "crucified flesh" is able to tell the world who he
belongs to.  Two verses which use בשר (basar) in this 
way:
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Psalm 96:2 Sing to ,יהוה praise his name; proclaim
his salvation (Yeshua) day after day.

Isaiah 52:7 How beautiful upon the mountains Are the
feet of him who brings good news, Who proclaims
peace, Who brings glad tidings of good things, Who
proclaims salvation, Who says to Zion, "Your Elohim
reigns!"

There is still much more to consider and learn
concerning circumcision. But I hope you can see a
little more clearly now that Avraham's circumcision
points to Messiah's circumcision and Messiah's
circumcision points back to Avraham's. Any time the
Bible talks about being fleshly, the old man, lusts,
etc., the Almighty is really talking about what
"blocks" us from living life with a circumcised heart.
This is the life of faith that our father Avraham so
beautifully pictured for us!

Many of the insights I shared with you today were
from a teaching by Grant Lutin (Genesis teaching) in
his Genesis series. His entire teaching on Genesis 17
can be found here - Genesis 17.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Psalm 96:2 Zing tot de Heere, loof zijn naam; verkondig
zijn verlossing (Yeshua) dag na dag.

Jesaja 52:7 Hoe mooi zijn op de bergen de voeten van
hem die goed nieuws brengt, die de vrede verkondigt,
die blijde tijdingen van goede dingen brengt, die de
zaligheid verkondigt; die tot Zion zegt: Uw Elohim
regeert!

Over besnijdenis valt nog veel meer na te denken en te
leren. Maar ik hoop dat je nu een beetje duidelijker kunt
zien dat Avraham's besnijdenis naar de besnijdenis van
Messias wijst en dat de besnijdenis van Messias naar
die van Avraham wijst. Iedere keer dat de Bijbel over
vleeslijk zijn, de oude mens, lusten, enz. spreekt, spreekt
de Almachtige echt over wat ons "blokkeert" van te
leven met een besneden hart. Dit is het leven van
geloof dat onze vader Avraham zo mooi voor ons heeft
uitgebeeld!

Veel van de inzichten die ik vandaag met je heb gedeeld,
waren van een les van Grant Lutin (Genesis teaching) in
zijn Genesis serie. Zijn hele onderricht over Genesis 17
kan je hier vinden: Genesis 17.

Shabbat Shalom!
Ardelle


