Messias in Bo
De Messiaanse Betekenis van de Connectie Tussen het Pesach Lam en het Abrahamische Verbond
met haar Teken van Besnijdenis
Het hoofdonderwerp van de Torah lezing van deze week blijkt de gebeurtenissen rondom Israëls
vertrek uit Egypte te zijn. De Israëlieten werd geboden om bloed van een lam op de deurposten en
de lateien van hun woonplaats aan te brengen.In de Parshiot onderzoeken zagen we dat het offer van
het Pesach een beeld schildert van de bevrijding van dood naar leven. Zoals we vroeger al zagen, het
thema van de verrijzenis en bevrijding van dood naar leven is een thema dat bedoeld is om ons te
onderwijzen over het werk van de Messias Yeshua. In de Parsha begrijpen, gebruikten we
thematische analyse om te verstaan waarom het verslag in Parsha elf buiten de chronologische
opeenvolging staat. We zagen dat Pesach een sterke thematische connectie met het Abrahamische
verbond heeft. Dit werd op het pashat niveau gedaan—de letterlijke interpretatie. Laat ons kijken
naar de Messiaanse betekenis van de connectie tussen Pesach en het Abrahamische verbond door
gebruik van de Midrash. Laten we eerst kijken naar de Messiaanse betekenis van het Pesach lam.
Dan zullen we kijken naar de betekenis van het Abrahamische verbond en het teken daarvan, de
besnijdenis. Dan zullen we zien hoe ze in een Messiaanse context thematisch verbonden zijn.

De Messiaanse Betekenis van het Pesach Lam
I. Hoe weten we dat het Pesach lam een schaduw is van het werk van de Messias? Omdat de Torah
dit leert door de thematische connecties tussen Yeshua en het Pesach ritueel. Laten we Exodus
hoofdstuk 12 gebruiken bij onze poging om dit aan te tonen.
A. Waarom werd het lam van 10 tot 14 Aviv onderzocht? Wat is de Messiaanse betekenis van een
fysiek perfect lam (I Petrus 1:18-19)?
B. Waarom associëren we Yeshua met een lam (zie Joh. 1:29)? Wetend dat het lam zonder
onvolkomenheden moest verklaard worden, en gebaseerd op wat we weten van de genealogie van
Johannes de Doper, wat was de betekenis van Johannes de Doper’s getuigenis in Johannes 1:29?
C. Wat is de betekenis van het bloed van het lam? Wat is hiervan de Messiaanse betekenis?
D. Wat is de betekenis van het feit dat geen van de beenderen van het Pesach lam mocht gebroken
worden?
E. Openbaringen13:8 stelt dat Yeshua het Lam van God is dat geslacht is sinds de grondlegging van
de wereld. Het is altijd Adonaï’s intentie geweest om Yeshua te zenden als het perfecte Lam van God.
Het Pesach ritueel was een beeld van het ware Lam van God. Dit beeld zagen we ook in de Akeida (de
Binding van Izaak). Izaak vroeg, “Waar is het lam voor het brandoffer?” Abram profeteerde dat
Adonaï het lam zou voorzien en Yeshua is de vervulling van die verklaring.
Hier moet een zéér belangrijke boodschap begrepen worden. Denk eraan dat het het Pesach offer is
dat Israël bevrijdde! Het Pesach offer was de prijs van de loskoping! Het Pesach offer betaalde voor
de redding, loskoping en bevrijding uit Egypte—een beeld van redding en bevrijding van de
gebondenheid aan zonde! En raad eens? Het Pesach offer vond plaats vóór het geven van de Torah!
Dit is verder bewijsmateriaal dat niemand verlossing ontvangt door de Torah (wet), hetzij door
gehoorzaamheid aan de geboden, of door de offers van de Torah. Het is het Lam van God, het
Pesach offer dat verlossing, redding en bevrijding verzekert. In dit Torah Beeld zien we Israël gered
worden door geloof te stellen in het bloed van het lam. Iedereen wordt gered door zijn geloof te
stellen in het bloed van het lam. Iedereen wordt verlost door zijn geloof te stellen in het bloed van
het Lam. Het is het Pesach offer dat ons verzekert en leert over redding, loskoping en bevrijding.
Messiaanse Betekenis van het Abrahamische Verbond en het teken van de Besnijdenis
II. De Torah leert ons hoe iemand verlost wordt. Het meest belangrijke vers staat in Genesis 15:6. In

dit verslag wordt Abram rechtschapenheid toegeschreven omwille van zijn geloof in Adonaï’s belofte
om hem een zoon te geven. In feite gebruikt geheel Romeinen 4 het verhaal van Genesis 15 om
redding door geloof te onderwijzen. Met andere woorden, het is het Abrahamische verbond dat ons
leert hoe gered te worden. In Romeinen 4 onderwijst Paulus duidelijk dat de gebeurtenissen van
Genesis 15 een Torah Beeld zijn, van hoe gered te worden en voor Adonaï rechtschapen verklaard te
worden. Hoe werd Abram gered? Hij geloofde in de belofte van een zoon. Hoe worden wij gered? Wij
geloven in de belofte van DE ZOON. Merk op dat het Abrahamische verbond er ook was vóór het
geven van de Torah! En weer was de plaatsing van het Abrahamische verbond vóór het geven van de
Torah bedoeld om ons te leren dat rechtschapenheid komt door geloof, niet door werken.
Laten we overzien wat de Torah ons geleerd heeft. Iemand wordt rechtschapenheid toegeschreven
voor geloof in de belofte van Adonaï. Het is het bloed van het Lam dat je loskoopt van je zonden
zodat je rechtschapen kan verklaard worden. Bijgevolg, om rechtschapen verklaard te worden voor
Adonaï moet je geloof hebben in het vergoten bloed van de beloofde Zoon, die het Pesach Lam is! Dat
is hoe we gered worden, zoals het door de Torah onderwezen wordt. Dit is allemaal gebeurd vóór
het geven van de Torah. Wat is dan de betekenis van besnijdenis?
III. Zoals we gezien hebben, besnijdenis is het teken van het Abrahamische verbond. Met andere
woorden, besnijdenis was een handeling uitgevoerd door mensenhanden, getuigenis gevend van het
feit dat die persoon de belofte van Adonaï had geloofd en rechtschapen was verklaard. Paulus leert
ons in Romeinen 4 dat dit het teken was van rechtschapenheid bereikt door geloof. Maar wat is de
diepere betekenis van besnijdenis?
A. De Torah leert ons duidelijk dat de échte essentie van besnijdenis niet de besnijdenis van het vlees
was, maar de besnijdenis van het hart. (Leviticus 26:41; Deut. 10:16; en Deut. 30:6)!
B. In de Parsha onderzoeken, ontdekten we dat de Torah onderwijst over de nieuwe geboorte of de
opnieuw geboren worden ervaring, door het verhaal van Exodus, vooral dan door het Pesach ritueel.
We zagen in de Parsha begrijpen dat besnijdenis een voorwaarde was om deel te hebben aan het
Pesach Lam, dat de hergeboorte van het volk verzekerde. Vandaar dat we een voor de hand liggende
thematische connectie zien tussen nieuwe geboorte en besnijdenis! Bovendien werd de besnijdenis
van Israël en deze menigte van niet-Hebreeën uitgevoerd in Aviv, de lente, een tijd van nieuwe
geboorte. Vóór de Exodus, was Israël een volk van slaven. Na de Exodus was Israël opnieuw geboren
als een volk van vrije mensen. Nu weten we dat nieuwe geboorte verbonden is met besnijdenis
omwille van het verhaal van de Exodus. Maar, kunnen we een andere thematische connectie linken
aan nieuwe geboorte met besnijdenis? Ja! De Torah stelt dat besnijdenis moet uitgevoerd worden op
de achtste dag na de GEBOORTE van een kind! Dit is totaal in overeenstemming met de beelden die
de Torah to nu toe geschilderd heeft.
C. Doch, waar vindt de ware besnijdenis plaats—Romeinen 2:29? Ook al stelt het verslag in Genesis
17 dat Abraham besneden was in zijn vlees, aangezien hij de vader is van allen die geloven, waar
weten we dat hij nog meer besneden was? Wat was de betekenis van Avraham’s besnijdenis in zijn
vlees—Romeinen 4:11? In het Nieuwe Verbond is daar het equivalent van een zegel van
rechtschapenheid —Efeziërs 1:13? Zo zien we dat de Geest het zegel is op allen die door de
besnijdenis van hun hart OPNIEUW GEBOREN ZIJN of HERBOREN ZIJN!
D. Wat zijn sommige van de diepgaande dingen die plaatsvinden als we opnieuw geboren zijn?
1. Volgens Romeinen 6-8, zijn we bevrijd van de gebondenheid aan zonde.
2. Volgens Romeinen 4, wordt ons rechtschapenheid toegeschreven en zijn onze zonden vergeven.
3. Volgens II Korintiërs 5, worden we een nieuwe schepping.
4. Volgens Efeziërs 1, zijn we verzegeld met de Geest.

De Thematische Connectie Tussen Pesach en het Abrahamische Verbond/Besnijdenis vanuit een
Messiaans Perspectief
Laten we nu kijken naar Kolossenzen 2:11-13:

11 In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden maar door het afleggen van het lichaam
van de zonde, door de besnijdenis van Christus. 12 In de doop bent u met Hem begraven, maar ook
met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God, die Hem uit de doden liet opstaan. 13 Ook
u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde, heeft God weer levend gemaakt
met Hem. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
Vergelijk de benadrukte gedeelten van Kol.2:11-13 met de lijst van dingen die plaatsvinden als je
opnieuw geboren bent. Zie je de connectie al? Als je opnieuw geboren bent…
• Ben je besneden met een besnijdenis zonder handen.
• Ben je begraven met Yeshua in de doop (gedenk Romeinen 6-8. )
• Ben je opgewekt om te leven met de Messias.
• Zijn je overtredingen vergeven.
• Ben je tot leven gebracht (hergeboorte).
• Ben je een nieuwe schepping.

Zie je nu dat besnijdenis van het hart gewoon de Oud Testamentische manier is om te zeggen,
“opnieuw geboren worden”? Velen denken dat opnieuw geboren worden een Nieuw Verbonds
fenomeen is. Dat is het niet. De voorbeelden van het Abrahamische verbond en zijn zegel, de
besnijdenis, leren ons dat wanneer iemand opnieuw geboren is, zijn hart ook besneden is! Nu
kunnen we de diepere betekenis voor de reden waarom niemand kan deelhebben aan het Pesach
lam tenzij ze besneden zijn, appreciëren. Nu kunnen we begrijpen waarom leven (voor de
eerstgeborenen) alleen kon verkregen worden door hen die besneden waren. In de Tanakh is
besnijdenis een beeld van de nieuwe geboorte of opnieuw geboren worden ervaring. Vandaar dat,
net zoals besnijdenis een voorwaarde was om leven en bevrijding te ontvangen tijdens het doden
van de eerstgeborenen, zo ook is opnieuw geboren zijn een voorwaarde om bij de tweede dood
eeuwig leven te verwerven van het Lam van God.
Hopelijk zal je nu begrijpen waarom Yeshua Nicodemus op zijn vingers tikte in Joh3:1-21. De
diepgaande waarheid over nieuwe geboorte en het besnijdenis ritueel is in het Exodus verhaal
onderwezen (zowel als in vele andere passages in de Tanakh). Yeshua was verwonderd dat
Nicodemus, een leraar van de Torah, dit beeld niet begreep. Ik heb u al getoond dat hedendaagse
niet–Messiaanse Rabbijnen deze waarheid begrijpen (vanuit de Torah)! Ze gebruiken zelfs de
woorden “opnieuw geboren.”

SAMENVATTING
In de Tanakh was besnijdenis van het vlees een Torah Beeld dat iemands hart besneden was en dat
iemand deel had aan het Abrahamische verbond (d.w.z. iemand was opnieuw geboren en
rechtschapenheid werd hem toegeschreven). Besnijdenis was een voorwaarde om leven te
ontvangen van een Pesach lam. In het Nieuwe Verbond is de Heilige Geest bewijs dat iemands hart
besneden is en dat men deelhebber is aan het Abrahamische verbond (gedenk dat Abraham de vader
is van ALLEN die geloven). Opnieuw geboren worden met het zegel van de Heilige Geest is een
voorwaarde om leven te Ontvangen van het Pesach Lam.
Shabbat Shalom!
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