“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.”

Een zaak van het hart
1 Samuel 16:7
(JHWH) de HEERE kijkt niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte…
De mens ziet aan wat voor ogen is, maar (JHWH) de HEERE ziet het hart aan.
Waarom kijkt de Heer naar het hart? Wat zou er in het hart moeten zijn van Koning Saul?
Deuteronomium 30:14
Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.
Vanaf het allereerste begin heeft JHWH verlangt naar gehoorzaamheid uit het hart. Daarom citeerde
Jesjoea uit Deuteronomium in Mattheus 4.
Deuteronomium 6:5
Daarom zult u (JHWH) de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met
heel uw kracht.
Gehoorzaamheid uit het hart. Dat is vanaf het begin het verlangen van JHWH geweest. Hij wil mensen
die een verlangen hebben om Hem te gehoorzamen. Die ernaar verlangen Hem te behagen. Die hun
leven richten op wat Hij wil en niet wat ze zelf willen.
Gehoorzaamheid uit het hart – dat is de kern van de zaak.
Zomaar een gedachte…
Vergeet niet om alles te onderzoeken.
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.
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