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KRACHT IN HET BLOED
Opgroeiend in de kerk zongen velen onder ons liederen als “ Er is Kracht in het Bloed”
en “ Het Bloed zal Zijn Kracht Nooit Verliezen.” Het was als kind moeilijk om deze
liederen te begrijpen. We zongen ze wel, maar begrepen niet echt hun betekenis. Om de
waarheid te zeggen, hebben we als volwassenen nog steeds moeite met deze liederen en
verzen over Zijn Bloed. Er is over deze woorden van Yeshua betreffende bloed veel
verwarring en debat gerezen. Hij zei in Johannes 6:53 " Waarachtig, ik verzeker u: als u
het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in
u.”Sommige mensen hebben deze woorden gebruikt om te zeggen dat Yeshua de Torah
tegensprak. Ze gebruikten het om te proberen - en in veel gevallen zijn ze er ook in
geslaagd om mensen van Yeshua en Zijn verlossend werk weg te leiden.
Deuteronomium 12:23 is zeer duidelijk aangaande bloed. Dit vers gebiedt dat we bloed
niet mogen eten. Daarbij geeft HaShem ons de reden voor dit verbod. Hij zegt ons dat het
leven van het dier in het bloed is. Als we de juiste betekenis willen begrijpen moeten we
verder gaan dan de Nederlandse vertaling. In de Hebreeuws tekst wordt dit vers juister
weergegeven, daar zegt het “ Het bloed is de ziel "of "Het bloed bevat de ziel.” Met deze
weergave in onze geest, zijn we bereid te zien dat Yeshua de Torah niet tegensprak, maar
precies de Torah gebruikte om uit te leggen hoe intiem onze relatie met Hem moet zijn.
Als we de geschreven Torah verstaan, zullen we ook in staat zijn dit te begrijpen en een
grotere liefde hebben voor de Levende Torah, Yeshua.
Bloed is , of bevat de ziel van een dier of een mens. De ziel is de zetel van wie we
werkelijk zijn. Onze gevoelens, emoties en kracht stromen door onze ziel. Onze ziel is de
controlerende kracht van ons lichaam en onze interactie met anderen rondom ons.
Het gebod aangaande bloed in Torah is uiteraard een natuurlijk gebod. We zullen bloed
NIET eten, noch drinken. Het heeft ook een geestelijk aspect net zoals alle andere
geboden. Dit gebod vertelt ons niet toe te laten dat de ziel van een ander mens in zo’n
dicht contact met onze eigen ziel komt, dat we gewoon een kloon van de andere worden.

We moeten onze eigen persoonlijkheid blijven, zoals God ons gemaakt heeft. Ja, in het
huwelijk mogen we in lichaam als één worden. In Messias kunnen we één in geest zijn,
maar als het op onze ziel aankomt, moeten we zijn zoals Hij ons gemaakt heeft. We
mogen onszelf niet verliezen en iemand anders worden, behalve in één geval
Yeshua's uitspraak om van Zijn lichaam te eten en van Zijn bloed te drinken was voor de
discipelen moeilijk te verteren. Ze misten het punt toen, net zoals zovelen dat ook
vandaag doen. Zijn woorden hadden niet de intentie te zeggen dat men één keer per
maand een beetje druivensap en een piepschuim wafeltje tot zich moest nemen. Wat Hij
hen zei was dat ze één met Hem moesten zijn, niet alleen in geest, maar dat ze ook hun
ziel aan de Zijne moesten verbinden. Zij ( en wij) werden er op gewezen te leven zoals
Hij leefde, te denken zoals Hij denkt, te voelen zoals Hij voelt en elk aspect van Zijn
leven in ons op te nemen als was het van onszelf. Dat is wat het betekent Zijn bloed te
drinken. Het heeft alles te maken met Torah en kan alleen ten volle uitgelegd worden
door Torah.
Een laatste, maar zeer belangrijk punt. Net zoals bij Yeshua, is onze ziel ofwel geleid
door ons lichaam, ofwel door onze geest. Yeshua liet Zijn lichaam nooit toe Zijn ziel iets
voor te schrijven, maar nam veeleer ziele geboden van Zijn geest, de Geest van God. De
Schrift zegt ons dat dezelfde Geest die in Yeshua woonde, dezelfde Geest die Hem uit de
dood had doen opstaan, nu in ons woont! Hoe kunnen we weten of we geleid zijn door
Zijn Geest of door onze eigen wensen? Hoe kunnen we weten wat onze ziel controleert
en maakt dat we leven zoals Hij? Het antwoord is echt zeer simpel. Yeshua’s leven was
altijd in lijn met de geschreven Torah. Zonder uitzondering!
Er is tot op vandaag nog steeds “ Wonder Werkende Kracht in het Bloed van het Lam.”
Die kracht is beschikbaar om een ziel vrij te kopen en ze is ook beschikbaar om een man
of vrouw, lichaam, ziel en geest te transformeren naar Zijn evenbeeld.
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