“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.”

Antwoorden op Jouw Vragen Deel 10
(Verhuren, God heeft de controle, Tonijn, Voeten wassen en meer)
119 Ministries ontvangt duizenden e-mails per jaar. Zoals je kunt verwachten, staan er vooral veel
vragen in die e-mails. Heel vaak ontvangen we verschillende vormen van dezelfde vragen. Idealiter
maken we voor elke vraag een studie, maar sommige vragen kunnen we vrij kort beantwoorden en
daarvoor is geen afzonderlijke studie nodig. Dat is het doel van deze reeks studies. Zo beantwoorden we
de veel gestelde vragen op toegankelijke wijze.
In deze reeks studies lezen we een aantal zorgvuldig geselecteerde vragen voor die we per e-mail
ontvingen. Daarna geven we, voor wat het waard is, een kort antwoord en helpen we geïnteresseerden in
de juiste richting om de antwoorden te vinden die ze zoeken.
Dus, laten we gaan beginnen. De eerste vraag:
Hoe moet ik Exodus 13: 7 toepassen op het verhuren van een gebouw op ons land aan personen
die de Torah niet naleven, en die hier wonen tijdens de dagen van de Ongezuurde Broden?
Moeten ZIJ het zuurdeeg uit hun huis halen omdat ze gedurende die tijd op ons land wonen? Hoe
zit het met verhuren aan niet-Sjabbat-vierende mensen? Of Sjabbat-vierende mensen die de dagen
van de Ongezuurde Broden niet vieren?
Laten we eerst Exodus 13:7 gaan lezen.
Exodus 13:7
Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet
gezien worden, ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden.
In deze vraag wordt gevraagd wat een huurder, die op jouw eigendom woont, moet doen met het
zuurdesem, als deze huurder de Torah niet volgt. Dit is een interessante vraag. Er wordt ook gevraagd of
we kunnen verhuren aan iemand die de Sjabbat niet houdt. Voor wat het ook waard is, we lezen nergens
in de Torah dat de eigenaar van onroerend goed moet controleren of een huurder wel of niet in de Bijbel
gelooft, of zelfs ook maar gelovig is. Dat beantwoordt dus de vraag over de Sjabbat.

Wat betreft de vraag over het verwijderen van het zuurdeeg, technisch gezien, verhuurt de eigenaar van
het onroerend goed contractueel de rechten op het onroerend goed. Volgens het contract betaalt een
huurder voor de tijdelijke rechten op het onroerend goed. We verwachten daarom dat de eigenaar van
het onroerend goed niet verantwoordelijk is voor het verwijderen van het zuurdeeg tijdens Ongezuurde
Broden, omdat de huurder nu tijdelijke de wettelijke rechten heeft op het onroerend goed dat onder
contract staat.
Laten we verder gaan naar de volgende vraag.
Ik hoor tegenwoordig vaak zeggen: "God heeft alles in handen." Maar ik kan geen verzen vinden
om dat te onderbouwen. Hebben jullie een studie over dit onderwerp?
Als iemand zegt dat God alles in handen heeft, willen we opmerken dat een dergelijke uitspraak niet
verkeerd moet worden begrepen - dat God alles tot in het kleinste detail bestuurt of dat alle mensen
worden aangestuurd als een stel marionetten.
Deze gedachte zou misschien wat beter tot uitdrukking komen, als dat er niets gebeurt zonder dat God
het heeft toegestaan. Dus als we in slechte tijden terechtkomen, heeft God dat toegelaten, en daar is een
reden voor, ofwel om ons te versterken, ons bij te sturen, Hem de eer te geven, of om welke andere
reden dan ook.
Daarnaast mag de uitdrukking, dat God alles in handen heeft, geen reden zijn voor onverschillig gedrag,
alsof we niets meer hoeven te doen voor anderen of onze eigen situatie niet meer hoeven op te lossen.
JHWH stelt ons ook in staat om een bepaalde controle uit te oefenen op basis van onze eigen
omstandigheden en mogelijkheden.
Er is niets gebeurd of er zal niets gebeuren dat JHWH niet toestaat, alleen al door het feit dat Hij alles
heeft geschapen.
Dus, dat gezegd hebbende, hoewel de uitdrukking "God heeft alles in Zijn handen" niet letterlijk in de
Schrift staat, kan deze, afhankelijk van de context waarin de uitdrukking wordt gebruikt, Schriftuurlijk
worden ondersteund.
We gaan naar de volgende vraag …
Ik heb best wat problemen met reine en onreine vissen. Ik zag een video waarin stond dat tonijn
en makreel onrein zijn omdat ze niet de toets van Leviticus 11 kunnen doorstaan. Deze vissen
hebben rudimentaire (onontwikkelde) en / of zeer weinig schubben en ik heb gehoord dat hun
"schubben" niet de juiste schubben zijn, die in Leviticus worden aangegeven, omdat het
Hebreeuwse woord dat daar wordt gebruikt, over elkaar heen liggende schubben en geen
rudimentaire schubben zijn. Kunnen jullie dit bevestigen? Ik heb geen problemen met het
vermijden van tonijn als ze echt onrein zijn in de ogen van onze Schepper. Ik wil gewoon een
bevestiging omdat ik geen kennis bezit van het oude of nieuwe Hebreeuws.
Interessante vraag. Alle tonijnsoorten hebben enkele duidelijk aanwezige schubben en bijna onzichtbare
rudimentaire schubben, en kwalificeren zich daarmee nog steeds duidelijk als een reine vis volgens de
instructies in Leviticus 11. De instructies in Leviticus 11 vertellen niet in welke mate de schubben
zichtbaar moeten zijn, alleen dat ze aanwezig moeten zijn.

Afkomstig van het Northeast Fisheries Science Center:
Hebben tonijnen schubben?
Ja, alle soorten hebben schubben, maar de schubben zijn over het grootste deel van het lichaam zo klein
dat ze bijna onzichtbaar zijn. Duidelijk zichtbare schubben zien we alleen rondom de kop, op de wangen
en in een driehoekig gebied aan elke kant van het lichaam vlakbij de kop.
Bron: https://nefsc.noaa.gov/
De bewering dat schubben moeten overlappen om te behoren tot de soort schubben waar Leviticus 11
naar verwijst, lijkt ongegrond. We hebben geen enkele Hebreeuwse geleerde kunnen vinden die
suggereert dat het Hebreeuwse woord qasqeseth op een dergelijke wijze moet worden onderscheiden.
Zelfs Joden en de hedendaagse oud-Hebreeuwse taalgeleerden hebben tonijn daarom altijd als koosjer
beschouwd. Er wordt zelfs niet over gedebatteerd.
We gaan naar de volgende vraag …
Wat gebeurt er met de miljarden mensen die hebben geleefd en nooit de kans hebben gehad om de
naam van Jesjoea te horen? Mijn vrouw (nu mijn ex-vrouw) heeft een andere man genomen, een
buurman, en heeft een overspelige relatie met hem gehad – nu nog steeds. Als ze zich nooit zou
bekeren, zou God haar dan nog een kans geven als ze zich nog niet heeft bekeerd bij het oordeel
van de Grote Witte Troon?
Dit is een goede vraag. Velen hebben, technisch gezien, nog nooit van de naam Jesjoea gehoord en zijn
nog steeds gered. Adam en Eva hebben waarschijnlijk nog nooit de naam van Messias Jesjoea gehoord,
maar toch worden ze nog steeds gered door Messias Jesjoea.
Het Woord van God zegt veel, maar een centraal onderdeel van het Woord van God vertelt ons hoe we
moeten leven. Het definieert wat verkeerd en correct is, goed en kwaad, zonde of geen zonde. Als we
geloven dat het Woord van God waar is, willen we ook leven naar het Woord van God. We willen doen
wat goed is en we haten de zonde.
Paulus zegt dat als we naar de schepping kijken, we gewoon weten dat God bestaat. Paulus zegt ook dat
we vanuit onze natuur weten dat iets goed of fout is. We weten deze dingen in ons hart voordat we zelfs
ook maar iets van het Woord van God hebben gehoord. Daarom zegt Paulus dat iedereen schuldig is,
maar dat iedereen er nog steeds voor kan kiezen om God te zoeken.
De Bijbel zegt ook dat als we God zoeken, we Hem zullen vinden, dat Hij Zichzelf aan ons zal
openbaren (Deuteronomium 4:29; Spreuken 8:17; Jeremia 29:13; Mattheüs 7:7; Lukas 11:9;
Handelingen 17:24-28). Verlossing wordt aan iedereen aangeboden die Hem zoekt, het goede wil doen
en de zonde haat.
Als we de Bijbel lezen, lijkt het er niet op dat we na onze dood nog een kans krijgen om ons te bekeren.
We lezen in de Schrift dat sommigen worden opgewekt tot het eeuwige leven, en sommigen worden
opgewekt tot het oordeel van de eeuwige dood. We hebben geen derde optie gevonden waarin
sommigen worden opgewekt om nog een kans te krijgen om opnieuw te kiezen.

Dit is een moeilijk onderwerp en er zijn wat details die we aan deze kant van de eeuwigheid moeilijk
kunnen doorgronden. Desalniettemin zijn er enkele aspecten die vrij duidelijk lijken. Het zijn de keuzes
die we maken vóór de opstanding die ertoe doen, niet de mogelijkheid van een keuze na de opstanding.
Voor meer informatie over dit onderwerp willen we onze studie aanbevelen: “Leven na de Dood Serie”.
Laten we naar de volgende vraag gaan.
Wat is de betekenis van Jesjoea, die de voeten van de discipelen waste? Moeten we dit ook in acht
nemen? Want we moeten wandelen zoals Hij wandelde (DWJD - Doen wat Jesjoea doet).
Dit is een goede vraag. Laten we lezen waarom Jesjoea de voeten van de discipelen waste:
Johannes 13:15-17
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u zult doen zoals Ik voor u heb gestaan. Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem
gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.
Jesjoea zei dat het wassen van de voeten slechts een voorbeeld was van een les die hij probeerde te
onderwijzen. Wat was die les? De les is dit: ongeacht onze aangenomen status of onze rol in het leven,
ongeacht onze mate van autoriteit of rol in de samenleving, geen enkele rol is zo groot dat we elkaar
daarom niet meer moeten dienen. We moeten elkaar allemaal dienen.
Jesjoea onderwees niet dat we elkaars voeten moeten gaan wassen. Hoewel het prima is om elkaars
voeten te wassen, mis je de essentie ervan als niet tegelijkertijd de bijbehorende les wordt onderwezen.
Het punt is dat we elkaar moeten dienen in absolute nederigheid, rekening houdend met elkaars
behoeften, ongeacht hoe vernederend het kan worden ervaren. Jesjoea zegt dat we gezegend zullen
worden als we deze les toepassen.
Het onderwijs van Jesjoea beperkt zich niet tot de praktijk van de eerste eeuw om letterlijk iemands
voeten te wassen. Het grotere principe is dat we elkaar dienen, ongeacht onze status in het leven en in de
samenleving.
Laten we naar de volgende vraag gaan.
Kunnen jullie mij alsjeblieft ergens mee helpen? Johannes 20:23 zegt: “Als u iemands zonde
vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.” Dat
klinkt alsof Jesjoea hen de kracht gaf om zonden te vergeven? Alleen God kan zonden vergeven.
Bij het lezen van de context lijkt het dat Jesjoea hen uitzond om het Evangelie van de verlossing te
verkondigen.
De discipelen konden tegen iedereen, die boodschap geloofde, met vol vertrouwen zeggen dat hun
zonden waren vergeven, en omgekeerd is het tegenovergestelde dan ook waar – tegen degenen die het
Evangelie afwijzen, konden de discipelen met vol vertrouwen zeggen dat hun zonden niet vergeven
waren.

De discipelen waren gewoon in staat om een feitelijke uitspraak te doen over iemands verlossingsstatus,
op basis van de beslissing van die persoon of het ontbreken daarvan. Hoewel het wat raar is
geformuleerd, zodat het leek alsof de discipelen de bepalende factor waren voor de redding, denken we
niet dat dit het geval is. Ze laten zien hoe je vergeving van zonden ontvangt, niet wat zonde is.
Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, zijn er nog veel meer vragen die we in de
volgende delen van deze studiereeks zullen behandelen. Als je vragen hebt voor 119 Ministeries,
gebruik dan de Contact-pagina op onze website, http://119ministries.com/contact-us.
En als je contact met ons opneemt, bedankt voor je geduld. Ons team gaat aan de slag voor een reactie.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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)

