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Gereinigd en gewassen
(preek gehouden in doopdienst 28 juni 2008)
“Onze harten gereinigd van het kwade geweten en het lichaam gewassen met rein water”
Hebr. 10:22b
Lezen: 9:1-14 en 10: 1 -23?
Laten we naderen
1. Laten we naderen... kom dichterbij.. tot in het Allerheiligste, tot voor de troon van God.
Een uitnodiging vandaag:
Laten wij toetreden, dichterbij komen. In het Hebreeuws: Hitkarevoe, zich dichterbij begeven,
daar zit het woord voor offeren in, karav en korban, toenaderingsgave.
Alles draait in het leven van de mensen om...terug te keren tot God, weer tot God te
(mogen)naderen. Onze zondeval brak de relatie met onze Schepper. Maar Hij gaf niet op.
Beloofde de satan, de zonde, de dood, te overwinnen en ons met Hem te verzoenen.
Vergeving van zonden
2. Vandaag spreek ik allereerst tot jullie die zich laten dopen, jullie hebben je tot God
bekeerd, jullie oude leven met al zijn zonden en tekorten hebben jullie in de dood gegeven.
Jullie vertrouwen is nu alleen op het offer van onze Heere Jezus. Met Zijn dood verzoende Hij
de Vader. Jullie hebben vergeving van zonden door het bloed dat gevloeid heeft en ingebracht
is in het hemelse heiligdom. Met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt, degenen die
geheiligd worden. De woorden van Jeremia 31 zijn voor de schrijver het getuigenis van de
Heilige Geest, dat er geen offerande voor de zonden nodig is: Ziet de dagen komen, in
beginsel al gekomen, ...hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
(Hdst 8:12 wordt herhaald in 10:17 als getuigenis van de HG.) en gaat vs 18 dan verder
“Waar nu vergeving van dezelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.”
De Heilige Geest geeft daarvan getuigenis: De belofte van God in het Nieuwe Verbond, is een
bewijs dat er geen offerande voor de zonde meer nodig is. Vergeving van zonden is een
algehele en volkomen vernietiging van de zonden voor God, waarbij het hart vervuld wordt
met Gods wet en de levende betrekking tot God hersteld.
De vergeving van de zonden is maar de ingang tot de volle zegen van het Nieuwe Verbond.
De Heilige Geest getuigt van de vergeving, maar ook van de volmaaktheid waartoe Jezus wil
brengen (brengt) van het geopende heiligdom, waarin Hij ons doet wandelen en Hij getuigt
van de inwoning van de volle liefde van de Vader. We moeten niet in de poorten van het
paleis blijven staan, want dan zal ik het gezicht van de Koningin niet zien of de overvloed niet
genieten die er is. Laten we toegaan...met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het
geloof...onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten.....Oei, dat geweten van ons, dat
is het nu juist.
Kwaad geweten
3. Hebben jullie een kwaad geweten? Als kinderen namen we wel eens de proef op de som
dachten wij: Ben je bang voorje vader of moeder en dan zwaaiden we met één hand vlak voor
de ogen. Begonnen die te knipperen dan wisten we, je bent bang, je hebt een kwaad geweten.
Ja, ja, soms sloegen we de neus er bijna af en dan tochniet knipperen. Of we lieten iemand
schrikken die door een smal gangetje naar het voorhuis ging, slaakte die persoon een kreet of
kreeg hij bijna een hartaanval, ja dan had die een kwaad geweten. Nee, zo werkt het niet. Wel
zo, als moeder zegt, wat is de snoeptrommel snel leeg gegaan; wie heeft er een paar snoepjes
genomen, ja dan zegt een stemmetje in je; jij was het kom zeg het. Als je het dan niet zegt,
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hoop ik dat je ’s avonds niet kunt slapen zonder het bekend te hebben. Luister naar je
geweten.
Giwizo en Syneidèsis
Nederlandse woord ‘geweten’ komt van gotische woord GIWIZO. Dat betekent: getuige. Het
geweten is als een stille getuige van wat een mens doet of deed. Het houdt het geziene of
gehoorde vast en is in staat het op elk gewenst (of niet gewenste) moment het te reproduceren.
Het is meer dan geheugen, want het geoordeeld het geziene of gehoorde naar de maatstaf van
goed en kwaad.
In het Grieks is het SYNEIDÈSIS: afgeleid van ww dat betekent, samen met iemand iets
weten. In dit geval dus samen met jezelf iets weten. Maar het kan ook samen met iemand
anders, zoals Annanias met MEDEWETEN van zijn vrouw iets achterhield van de opbrengst
van het land. 1 Cor 4:4 Ik ben me van geen ding bewust. Ik weet met mezelf dat ik geen
kwaad in de zin heb. (Maar hij zegt er wel gelijk bij, daardoor ben ik niet gerechtvaardigd,
maar Die mij oordeelt, is de Heere)
Geweten beschikt niet geen eigen oordeel over wat goed en kwaad is. Het moet over een
maatstaf van goed en kwaad beschikken, van buiten af.
Norm en oordeel
Wij weten dat de Heere de norm opstelt en openbaart door Zijn Woord en Geest. Alle
heidenen ook een geweten, dat getuigt of zij al dan niet iets doen tegen Gods wet in. Er is een
algemeen besef van zedelijk goed en kwaad, dat heeft oorsprong in God natuurlijk. Het is
goed om een keer te zeggen een ieder wordt naar zijn geweten geoordeeld. Een baby die geen
‘geweten’ heeft natuurlijk niet dezelfde be’oordeling’ of ver ‘oordeling’ en straf ontvangen
als iemand die tegen de ‘wet’gezondigd hebben, om maar helemaal niet te spreken over hen
die tegen het ‘evangelie’ gezondigd hebben. Te weten dat er vergeving is door het bloed van
het Lam en er geen gebruik van maken dat is de ergste zonde. Daar komt de Heilige Geest
ook van overtuigen, van zonde, omdat zij in Mij niet geloven.
Toen Paulus de gemeente vervolgde sprak zijn geweten anders, omdat het hem toen
beoordeelde naar de norm van het Farizeísme.
Aanklagend geweten
O dat geweten van ons, dat klaagt ons aan; Weet je nog dat je dat deed? Weet je nog dat je dat
zei? Als je het Woord hoort verkondigen, wordt je herinnerd aan kwade, zondige dingen. Wat
doe je ermee? Er overheen leven? Wat een missers zijn we toch, toegeeflijk aan al die zonden.
Het geweten heeft alles netjes bijgehouden, en opeens is het daar weer. Opeens wordt je
herinnerd door gebeurtenis, door preek, door foto ed. Jij hebt dat op je geweten. Hoe kunnen
we dan dichterbij komen?
Het geweten niet volmaakt
4. Vandaag zullen we horen dat we tot God kunnen en mogen naderen dankzij een gereinigd
geweten. Het geweten van de oprecht gelovige ‘kent geen zonden meer’ Heeft er geen
bewustheid meer van. Hebr. 9:9 hetzelfde woord Syneidèsis met ‘besef’
“Daarmee (met de inrichting van de tabernakel in twee afdelingen) gaf de Heilige Geest te
kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond.
Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht
werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmee) dient, voor zijn besef (naar het
geweten) te volmaken. “
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Zo ook in 10; 2 NBG: “Na eenmaal gereinigd te zijn, geen ‘besef’ van zonden meer zouden
hebben. SV geen geweten meer zouden hebben van de zonden, eenmaal gereinigd geweest
zijnde.”
Zo ook in onze tekst, NBG “Laten wij toetreden...... met een hart, dat door besprenging
gezuiverd is van besef van kwaad.” SV...onze harten gereinigd zijnde van het kwaad
geweten...”
De Heilige Geest getuigt
5. De Heilige Geest beduidt, geeft te kennen (9;8) en getuigt! 10:15. Dat is het werk, de
bediening van de Heilige Geest. Hoe? Niet zoals tegenwoordig zoveel, dat de Heilige Geest
de aandacht en zelfs de aanbidding op Zichzelf focust. Dan zou Jezus geen waarheid
gesproken hebben, toen Hij zei; “Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord
zal hebben, zal Hij spreken.... Die zal Mij verheerlijken....niet Zichzelf....want Hij zal het uit
het mijne nemen en zal het u verkondigne.” Zie Johannes 16:13 en 14
Wie is Degene door Wie de tabernakel is uitgedacht als aardse voorstellingen van hemelse
dingen. Juist...de Heilige Geest.
Wat geeft de Heilige Geest te kennen? Met het gegeven dat de priesters wel de eerste tent, het
Heilige, binnen mochten gaan, en dat de tweede tent, de tweede afdeling, het Heilige der
Heilige, voor hen gesloten was? Dat alleen de Hogepriester daar één keer per jaar
binnenmocht en dat niet zonder bloed! Daarmee geeft de Heilige Geest te kennen. Horen
jullie dat, dat doet de Heilige Geest het Woord uitleggen, de tempeldienst onder het Eerste
Testament uitleggen.Het blijkt dat er twee soorten van leven en dienst van God zijn, die
worden voorgesteld door die twee tentafdeling, door die twee vertrekken.
De twee vertrekken van tabernakel en tempel betekenen, volgens de Heilige Geest, dat er in
de toenadering tot God twee tijdperken zijn. Een van voorbereiding, belofte en verwachting,
afstand en het tweede tijdperk van vervulling en volmaking en intimiteit, volle
tegenwoordigheid van God
De ene tent is een beeld van de dienst van God op een afstand en het andere een beeld van de
dienst van God in onmiddelijke nabijheid. Die twee vertrekken beelden twee levenswijze voor
hoe de mens met God omgang heeft.
Je kunt de Heere zoeken, volgen, dienen en toch niet de volle tegenwoordigheid van God
ervaren.
Geen afstand meer
6. Hoeveel dienen wij nog op afstand. Wel ijverig, veel samenkomsten bezoeken, veel bidden,
preken, evangeliseren enz. toch nog niet NADERBIJ gekomen. Dienen we God op een
afstand? Is er altijd nog een voorhangsel? Dat afstand schept tussen het hart van God, de troon
van God en ons?
Dat is niet Gods bedoeling hoor. Kom dichterbij. Kom laten wij toetreden. Als we de Heere
Jezus maar meer als onze Hogepriester en Middelaar aan de rechterhand van God zouden
zien...dan zouden we meer naderen. De gezalfde Jesjoea, de Messias, is met Zijn bloed
ingegaan, door het gescheurde voorhangsel, dat is Zijn eigen lichaam, vlees, dat verscheurd,
verbroken is. Hij leeft in de hemel nu als onze Priester-Koning
Hij heeft het Allerheiligste, het leven in de tegenwoordigheid van God voor ons toegankelijk
gemaakt. En Hij brengt ons daar, wanneer wij Hem maar echt kennen en vertrouwen en ons
leven in Hem zoeken en vinden.
Laten we de Vader bidden dat de Heilige Geest mij, jou, ons duidelijk maakt wat het betekent
dat deweg naar het heiligdom open is.
Vrijmoedigheid op grond van het bloed
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7. Vrijmoedigheid door het bloed van Jesjoea. Dat is de grond van heiligdom te mogen
binnengaan.
Harten besprengt met bloed.. van het kwaad geweten gereinigd.
Christus bloed in Allerheiligste om hemelse dingen te zuiveren, de zonde bij God uitgedelgd.
Met bloed, met hemelse eeuwige werking wordt geweten in aanraking gebracht door hemelse
Hogepriester. Dat bloed reinigt ons geweten, maakt ons klaar om in Allerheiligste binnen te
gaan, om levende God te dienen.
Bloed is vrijmoedigheid die God geeft, buiten ons werkzaam. Daarop moeten wij leren
bouwen. Daardoor opgewekt, gesterkt in vrijmoedigheid. Vb. Koningin, paleis, cheque
getekend door W-A. zal alle deuren openen. Onbeperkt, kracht uit altijddurende werking van
het bloed. Geef ere aan Hem die vrijmoedigheid schenkt.
Er moet overeenstemming zijn tussen woning en inwoners. Begint bij bloed. Heiligdom
gereinigd en geopend om jou te ontvangen. Daardoor ook gereinigd om daar te verschijnen.
Dit bloed neemt gedachte aan zonde bij God weg. Zijn oordeel over mijn zonde, dat is de
vrijm.heid die Hij geeft. Het bloed moet bij jou ook de gedachte aan zonde, het kwade
geweten wegnemen, dat jou veroordeelt. De zonde uit allerheiligste van Gods hart
weggenomen en zonde in allerbinnenste in het jou hart ook weggenomen. Deze twee gaan
samen. Werking onophoudelijk, uit kracht van onvergankelijke leven. Nader tot Al.heil
wanneer je maar wilt. Ook ingeweten zal werking onophoudelijkzijn. In gewoel van je werk,
thuis met kinderen in je kamer, toch elk ogenblik hart gereinigd van kwaad geweten. De
besprenging van het hart, de reiniging van het geweten is werk Hogepriester. Hij is ook
Mid.van Nverbond Hij zorgt voor werking van het bloed. Reken daarop. Vertrouw daarop. Je
doet het bloed van het Lam oneer aan, het Lam oneer aan, alsof het niet bij machte is jou
voortdurend vrijmoedig te laten toetreden.
Nader in geloof, in volle verz van het geloof, het hart gereinigd. Nader met volmaakt geweten
om Lam eer te geven.
Geen besef van kwaad
8. Het geweten van een gelovige heeft dankzij de in de Messias Jesjoea volbrachte verzoening
geen ‘geweten’ ‘geen besef’ meer van kwaad. Het ‘geweten’ getuigt niet meer van je zonden,
het klaagt je niet meer aan.
Het geweten funcitioneert nog wel degelijk, het werkt nog steeds, maar het getuigenis klinkt
anders. ‘Niet schuldig meer’ “Gereinigd door het bloed”
Petrus over de doop
9. De bewuste tekst uit Petrus lijkt iets anders te zeggen. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook
behoudt,niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam,maar die een vraag is van een goed geweten
tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”Daar lijkt het of de dopeling omdat hij zo graag een goed
geweten wil hebben, om de doop vraagt. Maar lang nadenken en bidden om verlichting van de Geest laat mij iets
anders zien. Het woord met ‘bede’ ‘vraag’ kan ook je ook dieper lezen als een ‘eis’ of zoals de Willibrord
vertaling heeft een ‘verbintenis’ van een goed geweten.
Daarmee wordt niet gezegd dat de doop het antwoord is op de vraag NAAR een goed geweten. De dopeling is
hier trouwens helemaal niet aan het woord. De doop, als onderdompeling in het water wordt hier vergeleken met
de Ark, met alles wat daarin was, die weliswaar op het water dreef maar door hetwater gedragen, behouden
werd, met alle mensen en dieren erin. Maar in het verband van 1 Petrus lees je dat het gaat om een goed geweten
te hebben.
Zie vers 15 en 16 “En heiligt de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u
rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat
bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt zullen
worden. De doop vraagt om een goed geweten. Dat je niet kwaad lijdt vanwege een slordige levenswandel. Want
trekt Petrus dat dan door naar Jesjoea die in het vlees geleden heeft en in de Geest in het dodenrijk is geweest om
degenen in de tijd van Noach die ‘met een kwaad geweten’ geleefd hebben, om zo maar te zeggen te prediken.
Wie ‘slordig’ ‘ongehoorzaam’leeft, dus naar het vlees zal ook naar het vlees geoordeeld te moeten worden.
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Daar getuigt de doop dus ook van. God zoekt je behoudt, bedenk dat de doop ook als eis neerlegt; te wandelen
met een zuiver geweten, DOOR de opstanding van Jesjoea hamasjiach. Zijn opstanding maakt het mogelijk het
nieuwe leven, zonder besef van kwaad, zonder eenkwaad geweten te leven.

Wassingen
10. “Het lichaam gewassen zijnde met rein water.”Het is goed te bedenken dat de doop een
Israëlisch gebruik was. Al voorgeschreven in de boeken van Mozes. De wassingen of
reinigingen die waren voorgeschreven bij de Israëlieten bijvoorbeeld in Lev 17; “en ieder,
hetzij geboren Israëliet of vreemdeling, die een gestorven of verscheurd dier eet, zal zijn
klederen wassen, zich in water baden en onrein zijn tod avond. Dan zal hij rein zijn. Maar
indien hij ze niet wast en zijn lichaam niet baadt, dan zal hij zijn ongerechtigheid dragen.
Ook van de priesters, die met doden in aanraking (letterlijk) waren geweest of met onreine
dieren of iets aanraken dat onrein is door iets onrein, staat geschreven: Hij zal niet eten van
de heilige gaven, tenzij hij zijn lichaam in water gebaad heeft. Lev.22:6. Het Mikwe is een
reinigingsbad
Bekering en afwassing van het lichaam
De verbinding van bekering van het hart, de reiniging van het innerlijk, de verzoening van de
zonden en het afwassen van het lichaam waren ook in de prediking van Johannes nog met
elkaar verbonden. De doop, de reiniging van het lichaam, diende plaats te vinden nadat de ziel
van te voren van ongerechtigheid gereinigd was.” Vandaar dat Johannes, die zag dat er bij de
Farizeeërs geen innerlijke bekering plaats vond (omdat hij geen vruchten zag, geen
verootmoediging = geen bekering)Ze erkenden de boosheid van hun hart niet. Zij voelden
zich waardig om gedoopt te worden omdat ze Abrahams kinderen waren, en ja dan wil je ook
de rituele reiniging wel ondergaan die voorgeschreven wordt door de Profeet.
De doop heeft oorspronkelijk meer de betekenis gehad van het wegnemen van de onreinheid
van het lichaam nadat de bekering en de reiniging van het hart en van het geweten heeft plaats
gehad. De oorspronkelijke betekenis is dat er ‘onreinheid is in allen, die Zijn Woord
overtreden’ Als de zondeschuld het lichaam van de mens op dezelfde wijze verontreinigt als
voorwerpen dat doen, die dus hun onreinheid overdragen, dan is de voorwaarde voor een
vruchtbare doop met water de bekering, die de verzoening van de zonden vande dopeling
teweegbrengt. Deze bekering moet dan ook voorafgaan.
Veranderende betekenis
11. De traditionele wassingen/dopen moesten daarom ook liefst plaats vinden in stromend
water.
Ook in de woorden in 1 Cor 6:11 zie je dat verband nog meer: “Maar gij zijt gewassen,
geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jesjoea, de Messias, en door de Geest
van God.”
In de brief aan de Hebreeën ademt nog de sfeer van de Joodse reinigingen. Er is nog duidelijk
verband te zien tussen het krijgen van innerlijke reinheid en het wasssen van het lichaam dat
door de zonde onrein is.
Juist toen later het aspect van reiniging van het lichaammeer aan de kant werd geschoven,
werd ook de bekering verzwakt. Langzamerhand verplaatste zich de betekenis de doop werd
onder Roomse invloed op een gegeven moment zelf de handeling die de zonden wegneemt.
De doop is een ‘sacrament’ een heilige handeling, een tovermiddel geworden. De bekering
wordt het resultaat van de doop. Ze bewerkt de wedergeboorte van de dopeling door de
Heilige Geest. Zij geeft de dopeling deel aan de dood en opstanding van de Messias. In
geloofsboek van Roomse kerk: “Het doopsel schenkt algehele zondevergeving van erfschuld
van elk persoonlijk kwaad. Het laat de mens in Christus herboren worden; van dood naar
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leven, van zonde naar genade.” Verschuiving van zaligheid in Christus naar de doop!
Gevaarlijk, komt in Evangelisch jasje ook bij ons binnen.
De wereld op z’n kop. Door de werking van de Heilige Geest komt iemand tot inzicht in zijn
hopeloze toestand buiten God, zonder de verzoening die wordt aangeboden in Jesjoea. Hij
bekeert zich, neemt de heerlijke evangelie boodschap vanhet bloed van Jesjoea tot reiniging
van alle zonden aan en is daarmee gereinigd. Hij wil ook zijn lichaam laten afwassen van alle
besmetting van de zonde.
Lichaam gewassen
12. Lichaam gewassen. Mens zichtbaar en onzichtbare, ziel en lichaam. Ook in uitwendige
kan de kracht van verlossing gegeven worden.
In OT uitwendige meer op voorgrond. Onderscheiden wassingen, bepalingen voor het vlees,
opgelegd tot de tijd van het herstel. Enige uitwerking op innerlijk, maar behoefte naar zuiver
geweten niet voldoen.
Nu gevaar teveel innerlijke zoeken en vergeten dat het het uitwendige wil beheersen.
Daarom doop. Niet alleen met hart geloven, maar met lichaam komen om gedoopt te worden.
Teken dat jij uitwendig, leven in lichaam, Jesjoea toebehoort.
Dezelfde Geest die het bloed inwendig in het hart krachtig maakt, wil van het uitwendige
lichaam bezit en bestuur hebben. Waar Woord met water wordt verbonden daar is Woord
uitwendige middel om inwendige te beheersen (Ef. 5;26 Joh 13:10 15;3)\
In tempeldienst; brandofferaltaar, en het wasvat
Priester krijgt eerst bloed waarmee hij intempel ging, bij tweede zich wassen.
Bij inwijding eerst gewassen en daarna met bloed besprengt (Ex 29:4 en 20)
Ook het lichaam, het uiterlijke leven, in wandel en werken moet er reinheid zijn. Wie zal
klimmen op de berg? Ezn.
Het lichaam gewassen. Met dat lichaam heiligdom binnen, jouw hele bestaan en wandel is
inde tegenwoordigheid. Ook in lichaam wil de Vader verheerlijkt worden, ook in lichaam wil
HG de levenskracht vanhet heiligdom betonen.
Het Woord van Christus geldt ook navolgers: “Zie Ik kom, een lichaam hebt Gij Mij bereid”
Wij moeten lichaam als gave van God beschouwen, door God bereid opdat wij het Hem
zoucden offeren. Ook moet ons lichaam geheel ter beschikking en in gehoorzaamheid aan
Hem worden bewaard.
Laten zien ook dat we ons lichaam voor de HEERE heiligen.
Gereinigd en gewassen
13. Geloof toch dat God gezegd heeft: Ik zal hun zonden niet meer gedenken” Als je dat ten
volle gelooft heb je een volmaakt geweten, er is niets tussen jou en je God. Als je ten volle
gelooft dat je lichaam gewassen is door rein water, door het Woord en als teken straks ook in
de doop, dan ben je HELEMAAL SCHOON en klaar om op de uitnodiging in te gaan; KOM
laten we toetreden. Ga binnen. Een echte vereniging, volkomen vind plaats. Laten we ons
hierin door de Geest laten leiden om te leren in te gaan tot het volle genot van Gods liefde en
tot een leven van heerlijke zaligheid die Jesjoea ons bereid heeft.
Laten we naderen:
1. met een waarachtig hart... een hart wat zich toewijd aan God. Niet een gevoel van
ijverig zijn, niet zonder zonde te zijn, maar zijn zoals je bent. Niet zoekend naar ijver
of volmaaktheid in zichzelf. Gewoon kinderlijk openhartig met alles wat je in jezelf
verkeerd weet. Niet proberend zonde of verkeerdheid te bedekken. Vrijmoedig door
het bloed van het Lam. Niet zonder gebrek, wel onverdeeld, zonder terughouding of
voorwaarde de keuze doen, dat God alles moet zijn. God wil dat je het heiligdom

7
ingaat en daar woont. De Messias is de bedienaar van het heiligdom hoor. Geef je in
oprechtheid eenvoudig aan Jesjoea over. Hij zal als Middelaar van het Nieuwe
Verbond zelf zorgen dat jou komen ECHT, WAARACHTIG is.
2. in volle verzekerdheid van het geloof..zo vertrouwend dat de Heere je aanneemt en
alles voor je doet. Niet in volle verzekerdheid van het gevoel,niet in alle helderheid
van het verstand. Het verstand wil alles begrijpen, het gevoel wil direct ondervinden.
Echt de mens van deze tijd, snelle hap, direct klaar, direct voelbaar enz. nee.Je hebt je
overgegeven om in het Allerheiligste van nu voortaan te leven, in de wil en de liefde
van God, je gelooft dat Jezus de Hogepriester jou opneemt en bewaart. Wees niet
teleurgesteld als je niet direct verandering in je gevoel bemerkt, of bijzondere
blijdschap. Juist dan is het de tijd om in geloof te volharden. Zullen we allemaal nodig
hebben. Begin in geloof te danken dat Jesjoea jou in Heiligdom heeft opgenomen. Zet
je hart helemaal op Hem. Hij voert alles uit. Vertrouw op Jesjoea. Laten we toetreden
in volle verzekerdheid van het geloof
Kom binnen
Mogen we inzicht hierin hebben, mogen we het gaan bewonderen, mogen we het ook beleven.
De kracht van het bloed te ondervinden, dat mij reinigt en het hemelleven binnen leidt. Als we
niet vooruitkomen, misschien wel omdat we denken dast het lichaam jezelf toebehoort, om
jezelf te dienen. Nee leer dat hart met bloed besprengt...een lichaam eist dat geheel aan God
en zijn wil geofferd is, gewassen als met rein water.
En geloof dat als je je daaraan overgeeft, in het bloed van het Lam voldoende kracht, drang,
wil hebt omje lichaam rein en heilige, gewassen te bewaren.
Kom dichterbij gereinigd door het bloed en gewassen met rein water. Kom tot binnen het
Allerheiligste
Dichtbij God te komen en in Christus tot het hart van God, tot het genot van Zijn liefde te
mogen komen. Werkelijk in het heiligdom te wonen. Niet met het verstand alleen, Gods Geest
wil deze woorden krachtig en levend maken. Laten we ons de weg tot in het Allerheiligste
voor Gods Aangezicht laten aanwijzen. Erken de blindheid van het verstand, dat kan alleen
maar tot de uiterlijke schil, de korst doordringen. Wees overtuigt dat God machtig is omdeze
heerlijke hemelse dingen op goddelijke wijze in ons hart te brengen. Wij moeten ons dan
vooral bezighouden met ...geloof. Elke dag stil voor God worden, op God wachtend, dan zal
Christus ons de wonderkracht van Zijn bloed doen ondervinden.
Laten we toetreden, onze harten gereinigd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen
zijnde met rein water.
Een gezegende doop en een gezegende ingaan in het heiligdom.
Amen

