“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.”

Andere Kalenders: Wat te doen?
We verwachten dat iedereen het belangrijk vindt om ons geloof serieus in de praktijk te brengen. We
pleiten ervoor om de Torah te volgen, op de wijze waarop onze Messias dat deed en onderwees. Dat is
een belangrijk onderdeel van onze op de Bijbelse leer gebaseerde bediening. Daarbij doen we ons best
om de Torah te interpreteren en toe te passen op de manier waarop God dat bedoeld heeft en zoals wij
het nu begrijpen.
Hoewel we er alles aan doen om dat goed te doen, en alleen om daarmee JHWH te verheerlijken, zijn er
mensen die het begrijpelijkerwijs niet eens zijn met een aantal van de door 119 Ministries aangedragen
conclusies. We zouden het vreemd vinden als iedereen het 100% met ons eens zou zijn nadat je al onze
400+ studies hebt bekeken. Veel van deze twistpunten hebben betrekking op kleine dingen. Soms
hebben deze twistpunten betrekking op belangrijkere zaken.
Dit is wat we bedoelen. Soms zal je het met 119 Ministeries oneens zijn, of eigenlijk met welke
bediening dan ook. Als een leraar je vraagt om het 100% eens te zijn met wat er wordt onderwezen, zou
dat een sekte zijn. We verwachten niet dat je het 100% eens bent met 119. Als dat wel zo is, dan zijn we
eigenlijk een beetje bezorgd. Bij sommige punten hebben we het misschien mis. Daarom moedigen we
iedereen aan om alles zelf te onderzoeken. Niemand heeft alles exact uitgezocht. We merken zelfs dat
we, nadat we verder onderzoek hebben gedaan, het niet eens zijn met onze eigen eerdere conclusies
over een doctrine, die we mogelijk in een studie hebben gedeeld. Als dat gebeurt, dan beginnen we
opnieuw en proberen we het beter te doen.
Eén van de onderwerpen, die vaak in de e-mails wordt benoemd, omdat men het oneens is met 119
Ministries, gaat over de uitgebreide uitwerking van hoe je Gods kalender moet berekenen en naleven.
Zoals de meesten van ons al weten gebruiken we tegenwoordig de Gregoriaanse kalender, die door het
grootste deel van de wereld wordt gevolgd. Daarnaast bestaat er de Bijbelse kalender waarmee de
Moadiem ofwel de vastgestelde tijden van JHWH worden bepaald - Gods feestdagen, zo je wilt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn en meer willen weten over onze gedachten met betrekking tot het
berekenen van de kalender van JHWH, voor wat dat waard is, bekijk dan onze studiereeks:
Tijd: Avond en Morgen – (3 delen)

Het is voor gelovigen een moeilijk onderwerp. Daarnaast is het voor velen blijkbaar ook een
gepassioneerd onderwerp. Het is een onderwerp waarvan veel gelovigen beweren dat ze het volkomen
begrijpen, zonder de mogelijkheid dat ze het misschien fout kunnen hebben. Veel mensen vinden het
leuk om anderen te vertellen hoe eenvoudig het is, en dat ze absoluut gelijk hebben.
Ongeacht hoe gemakkelijk of moeilijk het misschien is om de juiste berekening van JHWH's kalender te
bepalen, de realiteit is dat we het waarschijnlijk niet eens zullen worden over dit onderwerp totdat
Messias Jesjoea terugkeert en ons alles duidelijk zal maken.
Betekent dit dat we moeten stoppen om te proberen om de juiste kalender vast te stellen en daarnaar te
leven?
Nee, dat willen we niet zeggen, en dit is waarom: we willen allemaal God volgen, God liefhebben en
anderen liefhebben. We doen dit door het Woord te bestuderen dat Hij ons heeft gegeven en dat te
volgen. We moeten allemaal ons best doen om het Woord zo goed mogelijk te volgen. We moeten nooit
ophouden om dat elke dag beter te doen.
Zelfs bij onze eigen presentatie van de waarschijnlijke berekening van Gods kalender kan het zijn dat
we, zoals we in de openingsdialoog hebben uitgelegd, het mis kunnen hebben. Als we het mis hebben,
dan betekent dat ook dat anderen gelijk kunnen hebben.
En op een zekere dag zullen we allemaal voor de Schepper staan en dan willen we Hem zeggen dat we
er alles aan hebben gedaan om Zijn Woord te volgen. Waarin we gefaald hebben, zullen we onder de
genade vallen. We verlangen er allemaal naar om Zijn Woord naar ons beste inzicht te volgen. We
moeten allemaal het Woord volgen zoals we het begrijpen, niet hoe iemand anders het ons vertelt.
Luister naar degenen die jouw inzicht uitdagen, onderzoek de Schrift. Volg niet simpelweg de uitleg van
iemand anders over het Woord, zonder dat je het zelf begrijpt en het ermee eens bent.
Dus wat willen we hier allemaal mee zeggen?
Het gaat erom dat we ons moeten realiseren dat deze verschillen over de kalender zullen bestaan totdat
Jesjoea terugkeert. Tenzij er uit nieuw onderzoek of oude informatie nieuwe inzichten ontstaan, is er
geen enkele bediening of persoon die ons allemaal op één lijn zal zetten met betrekking tot de kalender.
Veel mensen zullen dingen niet geloven, ook al worden ze bewezen, en velen hebben hun eigen bewijs
om hun overtuigingen te ondersteunen.
Maar als we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze eigen interpretaties over hoe we het Woord
moeten volgen, waarom zou dat een probleem zijn?
Nou, hoeveel mensen vinden het belangrijk om als gelovigen samen te komen met anderen?
Hebreeën 10:24-25
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de
onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar
aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Niet alleen is het samenkomen belangrijk, maar aangezien we de Dag des Heren zien naderen, het
moment waarop Jesjoea terugkeert, zal dat nog belangrijker worden.

Hoe verhoudt zich dat tot de Bijbelse kalender?
In de eerste eeuw kwamen de gelovigen, zoals Messias Jesjoea en de apostelen, bijeen op de Feestdagen
en op de 7e dag Sjabbat. Dit waren dagen waarop al het werk ophield. Het was een perfecte tijd om
samen te komen, te aanbidden en het Woord te bestuderen.
Als we allemaal verschillende kalenders gebruiken, dan is dat niet mogelijk. Hoe kunnen we met al deze
verschillende kalenders samenkomen?
Wat kan er worden gedaan zodat we, ondanks onze verschillen, toch bij elkaar kunnen komen?
De beste manier om dat te beantwoorden is om uit te leggen hoe wij dat als team van 119 Ministeries
bijvoorbeeld hebben gedaan.
Sommigen zullen misschien verrast zijn om te horen dat niet iedereen in het 119 Ministries-team
dezelfde kalender volgt, en dat is al jaren zo. Het wordt zelfs nog ingewikkelder als degenen met wie we
Bijbelstudie hebben, op dit moment of in het verleden, ook verschillende kalenders volgden.
Hoe gingen we hiermee om, zonder dat we niet meer samenkwamen? Zijn we uit elkaar gegaan en onze
eigen weg gaan volgen?
Nee…
Elke familie rustte op de dagen waarvan ze zelf dachten dat het rustdagen waren. Onze families hielden
de Moadiem op de dagen waarop we dachten dat we de Moadiem moesten vieren. Daarnaast zouden we
ook een dag uitkiezen om als groep samen te komen. We geven toe dat dit moeilijk kan zijn omdat er
één kalender is die het houden van de Feesten een maand uit elkaar plaatst. Maar we hebben ervoor
gezorgd dat het zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk kon plaatsvinden.
Misschien viert je dit jaar bijvoorbeeld het Feest van Bazuinen op een dinsdag en komt je als gemeente
op donderdag samen. Hoe kan je dit praktisch maken? Misschien door op dinsdag met je gezin op de
bazuinen te blazen en dan te rusten zoals ons is opgedragen. Maar kan je dan nog steeds samenkomen
op donderdag met jouw gemeente? Natuurlijk kan je dat! – zelfs nog beter, toch?
Dit zijn enkele dingen die we hebben gedaan om alles te laten functioneren. Ondanks de kalenderverschillen, hadden we respect voor elkaar. We droegen allemaal bij aan de tafelgesprekken. We waren
allemaal afhankelijk van elkaar.
We hadden geen verdeeldheid over de kalender. We lieten het functioneren. Soms was het makkelijk.
Soms was het moeilijk. Maar we deden ons best omdat we van elkaar hielden en om elkaar gaven.
Overweeg de belangrijker zaken in de Torah. Het is belangrijker om van elkaar te houden en voor elkaar
te zorgen dan dat we het eens zijn over de kalenderdagen.
Natuurlijk hebben we af en toe gesprekken gevoerd over de kalender, om de visie van elk gezin beter te
kunnen begrijpen. Maar het gaat hierover: we lieten het functioneren ondanks de verschillen, en om
eerlijk te zijn, dat gebeurde ook bij andere leerstellige verschillen.

Nu de dag van de wederkomst van Jesjoea dichterbij komt, hebben we elkaar nog veel meer nodig. We
moeten op zoek gaan naar aanleidingen om meer samen te komen. We moeten geen nadruk leggen op
onze verschillen, om die kleine kwesties als excuus te gebruiken om onze eigen weg te gaan. Zeker, er
zullen redenen zijn waarom sommigen uit elkaar moeten gaan, omdat bepaalde leerstellingen als
gevaarlijk of onverenigbaar met de Torah kunnen worden beschouwd. We zijn niet naïef. Dat gebeurt af
en toe. Maar misschien moeten we elkaar dan de vraag stellen: is dit een reden om uit elkaar te gaan, of
kunnen we allemaal samenkomen in een gedeelde liefde en aanbidding van onze Schepper?
Hebreeën 10:24-25
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de
onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar
aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Dus als we je hiermee kunnen aanmoedigen: kom waar mogelijk samen, ondanks de verschillen. De
tegenstander wil verdelen en overwinnen. JHWH ziet ons als het Lichaam van de Messias. We willen je
voorstellen dat het beter is om God te verheerlijken als het éne Lichaam van de Messias, en ons minder
te gedragen als een verzameling van eenlingen.
Samenvattend is het twijfelachtig of er ooit een volledige overeenstemming zal zijn bij de berekening en
de toepassing van de kalender, totdat Jesjoea terugkeert. We denken niet dat de meeste mensen
opzettelijk problemen proberen te veroorzaken bij hun verschillende kalenderinterpretaties. Iedereen wil
de Torah gewoon zo goed mogelijk volgen. Daar kunnen we de mensen geen ongelijk in geven. We
zouden dat eigenlijk willen aanmoedigen. We zien liever dat elke poging wordt aangegrepen om de
Torah te volgen op de wijze waarop men denkt die te moeten volgen, ook al veroorzaakt dat enkele
verschillen. Want wat er ook gebeurt, onze gezamenlijke toepassing van de Torah zal hoe dan ook
verschillen opleveren, zelfs als het niet over de kalender gaat. Wat we echter niet moeten laten
gebeuren, is dat er verdeeldheid optreedt op basis van discutabele zaken, noch dat men de
samenkomsten gaat negeren.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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)

