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Geliefde broeders en zusters, in deze korte bijbelverkondiging wil ik opnieuw ingaan op de
toestand van ons hart. En dan bedoel ik uiteraard niet die schitterende pomp in onze
borstkast, die het bloed onafgebroken in ons lichaam laat circuleren. Neen, ik bedoel ons
figuurlijke hart als zetel van ons totale innerlijke leven, van onze emoties en gevoelens. Ik
bedoel het hart als identiteit van de mens.
Wist u dat Jezus ons hart als corrupt heeft aangemerkt? Want Hij verklaarde immers in
Matth. 15:18-20a – “Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en
dezelve ontreinigen den mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn
het, die den mens ontreinigen;………….”
Blijkbaar is het menselijk hart een smerige bron, waaruit allerlei boosheid, onreinheid en
valsheid opborrelt. Blijkbaar woont de zonde in de mensenharten. Het is daarom goed om dit
voortdurend in het achterhoofd te houden en waakzaam te zijn. Weest op uw qui-vive!
Broeders en zusters, als Jezus dit zegt, kunnen wij dit maar beter aanvaarden, want Hij is de
Waarheid Zelf (Joh. 14:6). Maar…………, zeggen sommigen, als je bekeerd bent en Jezus
hebt aangenomen, dan is je hart toch veranderd? Dan zoek je toch het goede te doen? Dan
is je hart toch met liefde gevuld?
Wel, dat is natuurlijk zo! Maar om liefde uit te dragen, het goede te doen en ver van alle
onreinheid te blijven, is dan wél nodig om voortdurend in Jezus Christus te zijn en onder de
leiding van de Heilige Geest te wandelen en niet naar het vlees. Dit heeft zelfs de grote
apostel en prediker Paulus tot eigen schade en schande moeten ervaren.
Rom. 7:14b-15,17,24-25; 8:1,10 – “……………, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de
zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar
hetgeen ik haat, dat doe ik. …………………... Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de
zonde, die in mij woont………………………………….. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen
uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. …………….
……………. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die
niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest……………………….. En indien Christus
in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der
gerechtigheid wil.”
Door voortdurend ín Jezus te zijn en te wandelen en dat alles onder de leiding van de Heilige
Geest, en mede daardoor Zijn inwoning ín ons (Joh. 14:23), is het resultaat dat de zonde
geen vat op ons heeft. Maar zodra wij ons (voor een tijdje) van Jezus verwijderen, zal ons
van nature zo zondige hart weer allerlei onreinheid en boosheid doen opborrelen.
In het boek van de profeet Jeremia lezen we meer over de natuur van ons hart.
Jer. 17:9 – “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?”
Wat is de betekenis van het oude woord ‘arglistig’? Volgens het Wolters’ Woordenboek
Nederlands is ‘arglist’ een ‘boze, listige bedoeling’ en ook ‘kwade trouw’. Volgens het Van
Dale Nederlands Woordenboek betekent ‘arglistig’ ook ‘van boos opzet vervuld’.
De uitdrukkingen ‘bedoeling’ en ‘opzet’ geven het al aan: het hart bewerkt blijkbaar zelf aktief
dingen die niet door de beugel kunnen. Ook de Hebreeuwse grondtekst maakt dit duidelijk.
‘Arglistig’ is de vertaling van ‘akov’ ( bqe ), dat ‘sluw, verraderlijk’ betekent. Het bijzondere
van dit Hebreeuwse woord is, dat het geen passiviteit uitdrukt, maar juist aktiviteit.
Wat betekent dit alles? Niet, dat het hart wordt misleid. Neen, het betekent dat het hart zélf
aktief ons tot zonde misleidt. M.a.w. ons hart is absoluut niet te vertrouwen!
Natuurlijk laat dit onverlet, dat ook satan met regelmaat zal trachten om ons te verzoeken en
te verleiden tot zonde. Onbeschaamd verzocht hij zelfs Jezus (Matth. 4:1-11; Luk. 4:1-15).
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Wat kunnen wij doen, nu wij dit weten? We zullen moeten handelen! Want God zei immers in
Jer. 17:10a – “Ik, de HEERE, doorgrondt het hart, en proef de nieren;………………….”
Hiervoor gaf ik reeds aan, dat Jezus in ons hart moet wonen en dat wij in Hem moeten zijn
en wandelen. Geleid door de Heilige Geest. De heilige inwoning en leiding van Jezus
middels de Heilige Geest zullen er voor zorgen, dat onze oude mens die met Jezus
gekruisigd is, ook gekruisigd blijft. Waardoor de zondige neigingen van ons hart worden
beteugeld. Die krijgen zo geen enkele kans. Het lichaam der zonde is immers te niet gedaan.
Dit is wat er bedoeld wordt in Rom. 6:6,11 – “Dit wetende, dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de
zonde dienen……………………………………… Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij
wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.”
Maar wat is er concreet naast bekering en wedergeboorte nodig om ervoor te zorgen, dat
Jezus door de Heilige Geest in ons blijft wonen? Wat moeten we doen, zodat Gods Geest
ons kan leiden? In feite betreft het hier een handeling, die eigenlijk deel uitmaakt van het
proces van wedergeboorte.
We zullen onze harten moeten (laten) besnijden. Jer. 4:4a – “Besnijdt u den HEERE en doet
weg de voorhuiden uwer harten,………………” De besnijdenis van het mannelijk geslachtsorgaan (het wegsnijden van de voorhuid) was het uiterlijke teken van het verbond tussen
Israël en de Heer. Maar het innerlijke teken van het verbond was de besnijdenis van het hart,
het wérkelijk innerlijk met Hem verbonden zijn. Deut. 10:16 – “Besnijdt dan de voorhuid uws
harten, en verhardt uw nek niet meer.” Leest u ook Rom. 2:29.
God verlangt dat wij de voorhuid van ons hart (laten) wegsnijden. Want die huid van vlees
bedekt ons hart en maakt ons hart (ons innerlijke) ontoegankelijk. Ontoegankelijk voor Jezus
om ons te reinigen en ontoegankelijk voor de Heilige Geest om ons te leiden. Door de
besnijdenis openen wij ons hart, waardoor het exclusief voor God wordt bestemd en waardoor alle verborgen vuiligheid in ons innerlijke wordt geopenbaard.
Overigens kan volgens de doktoren de voorhuid bij onvoldoende hygiène een bron van
infecties vormen, een gevaar voor het lichaam. “Voorhuid’ is in het Hebreeuws dan ook
‘orlah’ ( hlre ), een woord dat is afgeleid van een niet gebruikte stam, dat ‘ophopen, pakhuis, voorraadschuur’ betekent. De parallel met de voorhuid van ons hart ligt dan voor de
hand. Zo lang die niet wordt weggesneden, zit er achter die voorhuid een pakhuis van
smerigheid en potentiële infecties verborgen.
De voorhuid van ons hart wegsnijden en laten wegsnijden heeft alles te maken met belijdenis
en openbaring van zonden. Indien wij tot Jezus komen en aan Hem belijden welke boze en
onreine dingen in ons hart leven en aanwezig zijn, dan snijden wij die voorhuid van vlees, die
onze werkelijke innerlijke toestand bedekt, weg. Waarna Jezus met chirurgische precisie al
het vieze en verkeerde zal wegsnijden. Col. 2:11 – “In Welken 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;”
Geliefde broeders en zusters, regelmatige chirurgische ingrepen van Jezus in ons hart zijn
dringend noodzakelijk voor een gezonde groei naar geestelijke volwassenheid. Want, zoals
Hij zei, alleen God is goed (Matth. 19:17). In de mens woont geen goed (Rom. 3:9-20; 7:18).
Daarom, laten we onze harten niet verharden, als de Heilige Geest tot ons spreekt. Laten we
niet die vleselijke voorhuid van ons hart intact laten of opnieuw aanbrengen.
Hebr. 3:7-8 – “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, Zo
verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in
de woestijn;”
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

