“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms
niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Alef Tav
Matthew 22:35-38
35
En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote
gebod in de wet? 37 Jezus (zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) zei tegen hem: U zult de Heere, uw
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste
en het grote gebod.
Heb je je wel eens afgevraagd wat het écht betekent om de Messias te volgen? Zou je het fijn vinden om
te weten hoe Hij over het Woord van God dacht? Wat Hij ervan zou vinden dat anderen zich daar niet
aan houden? Zou je precies willen weten hoe Hij wandelde, zodat je zou kunnen weten hoe je dat ook
zou moeten doen?
Jesjoea verklaarde het volgende:
Openbaring 1:8
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die
komt, de Almachtige.
De ALFA en de OMEGA is eenvoudigweg de GRIEKSE MANIER voor de Hebreeuwse uitdrukking
DE ALEF EN DE TAV. Als je ons onderwijs “Het geheim van de alef en de tav hebt gekeken, dan weet
je al iets meer over de diepere betekenis van wat onze Messias met deze woorden zegt.
We gaan er hier nog wat dieper op in, we leggen uit wat het werkelijk betekent om de Alef en de Tav te
zijn; daarmee wordt de aard en het karakter van onze Messias getoond en geopenbaard – WIE HIJ WAS,
HET LEVENDE, WANDELENDE, WOORD VAN GOD.
Sommigen vragen zich af waarom we onze bediening 119 Ministries hebben genoemd. Psalm 119 is het
langste hoofdstuk van de hele bijbel en volgens ons bevat het de beste beschrijving van wie onze
Messias was, en is, en hoe Hij wil dat wij zullen zijn. Hoe Hij wil dat wij onze voelen, en hoe wij onze
Vader moeten volgen zoals Hij dat deed.

Psalm 119 is uniek in die zin dat elk couplet begint met een letter van het Hebreeuwse alefbeet. In de
meeste papieren en online bijbels kan je dit nog zien. Het begint met een Alef en het eindigt met een
Tav. Psalm 119 is de Alef en de Tav. Of, in het Grieks: de Alfa en de Omega – in de Griekse Septuagint,
de Griekse vertaling van het Oude Testament.
Toen Jesjoea zei dat Hij de Alfa en de Omega is, zei Hij letterlijk dat Hij Psalm 119 is.
Dus als je jouw Messias écht wilt leren kennen… als je werkelijk een relatie met Hem wilt… LEES en
BESTUDEER Psalm 119 dan. Je zult Hem dan leren kennen in Zijn diepste wezen. Hoe Hij denkt. Wat
Hij wil, en hoe Hij wandelt…. En tenslotte, hoe Hij wil dat wij zullen zijn.
Dus de volgende keer dat iemand je vraagt “Waarom volg je het volledige Woord van God?” kun je
erop wijzen dat onze Messias, die van ons houdt, en die voor ons stierf…. ons wijst op Psalm 119,
waarin Hij kan worden herkend als de Alfa en de Omega.
Zomaar een gedachte …
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.
Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

