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===========================
DE GEESTELIJKE BESNIJDENIS
Er gebeuren veel dingen op het
moment dat iemand Christus
ontvangt als zijn/haar Verlosser.
Enkele van deze dingen zijn van
groot belang bij het versterken van
de gelovige in zijn/haar wandel,
zoals de 'geestelijke besnijdenis'.
"En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd
is van alle overheid en macht;
In Wie gij ook besneden zijt met een
besnijdenis, die zonder handen geschiedt,
in de uittrekking van het lichaam der
zonden des vleses, door de besnijdenis
van Christus," (Kolossensen 2:10-11)
Laten we deze versen eens doornemen:
"En gij zijt in Hem volmaakt,". Dit betekent
precies wat het zegt. Wij zijn vol 'in
Christus'. De apostel Paulus herinnert de
Korinthiërs aan dit ware feit als hij zegt:
"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus,
Die ons geworden is wijsheid van God, en
rechtvaardigheid, en heiligmaking, en
verlossing; Opdat het zij, gelijk
geschreven is: Die roemt, roeme in de
Heere." (1 Korinthiërs 1:30-31)

"Die het Hoofd is van alle overheid en
macht," Waarom voegde Paulus deze zin
toe? Om ons te laten weten dat Christus
het hoofd is. Hij heeft het gezag over
alles. Hij is de hoofdzaak en niet wij. Wij
vinden onze volheid in Hem.
"In Wie gij ook besneden zijt met een
besnijdenis, die zonder handen
geschiedt," In Christus delen we mee in
zijn besnijdenis. Deze besnijdenis is een
geestelijke, het is gedaan, uitgevoerd,
zonder handen, dat betekent, God doet
het.
Let op waar deze besnijdenis ons van
bevrijdt:
"in de uittrekking van het lichaam der
zonden des vleses, ..."
Dit vers en ook andere maken duidelijk
dat de zonde in ons vlees woont. De
geestelijke besnijdenis trekt het vlees uit
en de zonde die het bevat. Maar van wat
trekt het uit?
Wij zijn geschapen naar het beeld van
God, dit betekent dat we uit drie delen
bestaan:
"En de God des vredes Zelf heilige u
geheel en al; en uw geheel oprechte
geest, en ziel, en lichaam worde
onberispelijk bewaard in de toekomst van
onze Heere Jezus Christus."
(1 Thessalonicensen 5:23)
Voordat we gered werden, waren we
gevangen in de oude zondige natuur.
De geest, ziel en lichaam zijn verbonden
en het LICHAAM is de overheersende
factor. Het controleert de geest en de ziel.
Nadat de 'geestelijke besnijdenis' heeft
plaats gevonden, is het lichaam van de
zonde uitgetrokken van de geest en de
ziel. Gelovigen zijn niet langer gevangen
en worden niet langer overheerst door de
'zondige natuur'. Zij zijn bevrijd van de
kracht van de zonde in hun leven.
De logische vraag op dit moment is nu:
"Waarom zondigen gelovigen dan?".

Het antwoord is: omdat zij er voor kiezen.
God heeft ons deel gemaakt van een
overwinningsprogramma over de zonde.
Dit thema wordt behandeld in Romeinen
hoofdstukken 6-8:
"Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij
wel der zonde dood zijt, maar Gode
levende zijt in Christus Jezus, onze
Heere." (Romeinen 6:11)
"Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de
Geest, indien tenminste de Geest Gods in
u woont. Maar zo iemand de Geest van
Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
En indien Christus in u is, zo is wel het
lichaam dood om de zonden; maar de
geest is leven om de gerechtigheid."
(Romeinen 8:9,10)

(Bron:
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