“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 vergemakkelijken. 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.”

Jij beslist
Er werd een examen afgenomen. ALLE informatie die op het examen aan bod zou komen werd aan een
student gegeven. Tijdens het examen kwamen er geen zaken aan bod die niet vooraf waren doorgegeven.
Toch faalde de student.
Wat is het probleem?
1. Het examen
OF
2. De student
Wat moet er gebeuren zodat de student zal slagen?
1. De examinator moet een nieuwe reeks examenvragen opstellen
OF
2. De student moet meer studeren
Ik denk dat het antwoord heel simpel is. De student moet meer studeren.
Het kan gebeuren dat iemand die net het burgerschap van een land heeft gekregen, de wet breekt. Hij
wist dat de wet bestond, maar toch brak hij die omdat hij die wet volledig verzaakte. Als straf wordt hij
gevangen genomen.
Wat moet er gebeuren om die burger uit de gevangenis te krijgen?
Hoe kan het probleem worden opgelost?
1. De nieuwe burger wordt vergeving geschonken en de wet wordt geschrapt zodat dezelfde regels
gelden als in de plaats waar hij vandaan komt
OF
2. De nieuwe burger wordt vergeving geschonken en van hem wordt verwacht dat hij de wet in het
vervolg respecteert en gehoorzaamt.
Net zoals de student meer moet studeren, zo moet de nieuwe burger de wet gehoorzamen, anders zal hij
weer in de gevangenis terecht komen. Toch? Of zou een land de normen aanpassen om te zorgen dat

mensen niet in de gevangenis komen?
Ik geloof opnieuw dat het antwoord heel simpel is. De nieuwe burger moet de wet respecteren en
gehoorzamen.
God heeft Zijn Wet aan ons allemaal gegeven om te volgen. We weten dat het NIET te moeilijk is.
Deuteronomium 30:11
11
Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
Er wordt zelfs gezegd dat de Wet perfect is.
Psalm 19:8
8
De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is
betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.
Voor de meeste overtredingen werden zelfs bepalingen voor genade en vergeving opgenomen in de Wet.
De mens faalde echter niet in gehoorzaamheid, maar negeerde de wet en streefde andere wegen na.
Dus waar ligt het probleem?
1. In Gods Wet
OF
2. In de bereidheid van de mens om Gods Wet te gehoorzamen
Wat moet er gebeuren?
1. De mens heeft genade nodig voor zijn rebellie en God moet Zijn PERFECTE Wet veranderen
om Zich aan de mensheid aan te passen
OF
2. De mens heeft genade nodig voor zijn rebellie en moet leren hoe hij gehoorzaamheid kan
nastreven
Ik geloof opnieuw dat het antwoord heel simpel is. De mens heeft genade nodig voor zijn rebellie en
moet leren hoe hij gehoorzaamheid kan nastreven.
Dus kwam Jesjoea. We moeten opmerken dat Hij de Farizeeën en Wetgeleerden bestrafte omdat ze hun
eigen tradities volgden en NIET Gods Wet navolgden.
Markus 7:8-9
8
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals
het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen:
U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.
Merk op dat het Nieuwe Testament OVEREENSTEMT met het Oude Testament.
Denk nog eens aan Psalm 19:8; Wat BEKEERT jouw ziel? Wat geeft wijsheid? Is het echt mogelijk dat
iets wordt afgeschaft dat bekeert en wijsheid geeft?

Jesjoea is het volledige Woord van God. En Hij is het volledige Woord van God dat in ons moet zijn.
Zwakte God dus Zijn normen af? Of toonde Hij ons hoe we Zijn Wet kunnen nastreven?
Zijn perfecte Wet.
Jij beslist.

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@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

