
Les	  5:	  Het	  leven	  van	  een	  ware	  gelovige

Geworteld	  in	  de	  Tenach	  (OT)

Adel,	  staatshoofden	  en	  andere	  bestuurslichamen	  erkenden	  in	  de	  5jd	  van	  de	  apostel	  Paulus,	  
dat	  De	  Weg	  (bekend	  als	  "Christendom")	  een	  unieke	  levenss5jl	  inhoudt.	  Paulus	  verdedigde	  
deze	  manier	  van	  leven	  tegenover	  Felix,	  de	  stadhouder	  van	  Judea,	  toen	  hij	  onder	  huisarrest	  
stond.	  Let	  op	  de	  reac5e	  van	  Felix	  door	  de	  woorden	  van	  Paulus:	  "Maar	  Felix	  die	  zeer	  goed	  
van	  De	  Weg	  op	  de	  hoogte	  was,	  verdaagde	  hun	  zaak..."	  (Hand	  24:22)

Eerder	  had	  Paulus	  uitgelegd	  aan	  Felix	  dat:	  "Ik	  dit	  erken	  voor	  u,	  dat	  ik	  naar	  die	  weg	  die	  zij	  een	  
sekte	  noemen,	  inderdaadde	  Élohiem	  der	  vaderen	  vereer,	  gelovende	  al	  hetgeen	  in	  de	  Thora	  
en	  in	  de	  profeten	  geschreven	  staat.	  [deze	  maken	  datgene	  op	  wat	  men	  nu	  "OT"	  noemt]"	  (v14)

Een	  belangrijk	  punt	  om	  te	  begrijpen	  is	  het	  volgende:	  De	  Weg	  van	  het	  leven	  van	  de	  ware	  
gelovige,	  heeT	  zijn	  wortels	  in	  de	  Tenach	  (zogenoemde	  "Oude	  Testament").	  Het	  is	  gebaseerd	  
op	  de	  Tien	  Woorden	  (of	  "Tien	  Geboden")	  en	  de	  andere	  leefregels	  van	  Yahweh	  en	  deze	  
passen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Tien	  Woorden.

Yahweh	  Zijn	  machJge	  Thora	  als	  standaard

Het	  perfecte	  en	  geestelijke	  karakter	  van	  Yahweh	  kan	  opgesomd	  worden	  in	  één	  woord;	  liefde.	  
Mits	  Yahweh	  dus	  liefde	  is	  (1	  Joh	  4:8,	  16),	  moeten	  ware	  gelovigen	  groeien	  in	  deze	  liefde.

De	  Bijbel	  defineert	  bovennatuurlijke	  liefde	  en	  Johannan	  (vergriekst:	  Johannes),	  die	  meestal	  
"de	  apostel	  der	  liefde"	  genoemd	  wordt,	  schreef:

1	  Joh	  5:3	  "Want	  dit	  is	  de	  liefde	  van	  Yahweh,	  dat	  wij	  Zijn	  geboden	  houden	  en	  ZIjn	  geboden	  
zijn	  geen	  last	  voor	  ons."

De	  apostel	  Jaqob	  (vergriekst:	  Jakobus)	  sprak	  over	  de	  Tien	  Woorden	  als	  zijnde	  de	  koninklijke	  
wet	  van	  vrijheid	  (Jak	  2:8-‐12).	  Want	  diegene	  die	  deze	  houden	  zijn	  vrij	  van	  de	  pijnelijke	  
omstandigheden	  van	  deze	  wereld.	  De	  Tien	  Woorden	  openbaren	  de	  grote	  liefde	  die	  Yahweh	  
heeT	  voor	  Zijn	  kinderen.

"Als	  je	  van	  mij	  houdt,	  houd	  dan	  mijn	  geboden."	  (Joh	  14:15)

Wat	  is	  dan	  een	  ware	  gelovige?

Yahshua	  omschreef	  het	  fundament	  dat	  duidelijk	  maakt	  hoe	  een	  gelovige	  zijn	  leven	  eruit	  
moet	  zien	  in	  wat	  meestal	  de	  'bergrede'	  wordt	  genoemd	  (Mabheus	  5-‐7).	  Deze	  toespraak	  
begon	  eigenlijk	  als	  een	  privé	  les	  voor	  zijn	  discipelen	  (d.w.z.	  studenten	  of	  lerenden).	  Yahshua	  
wees	  de	  eigenschappen	  aan	  die	  duidelijk	  zijn	  ware	  volgelingen	  zouden	  onderscheiden.	  
Vooraleer	  we	  hierop	  verder	  ingaan,	  is	  het	  aangeraden	  eerst	  Mabheus	  5,	  6	  en	  7	  te	  lezen.

1)	  Wat	  zei	  Yahshua	  over	  de	  "armen	  in	  geest"?

Mat	  5:3	  Gezegend	  zijn	  zij	  die	  arm	  zijn	  in	  geest!	  Want	  hen	  behoort	  het	  koninkrijk	  	  der	  Hemel	  
toe.

Bedoelde	  hij	  dat	  zij	  leberlijk	  geestelijk	  arm	  zouden	  zijn	  in	  de	  Geest	  van	  Élohiem?



Rom	  8:9	  Maar	  jullie	  zijn	  niet	  vleselijk	  maar	  Geestelijk,	  mits	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  in	  jullie	  is.	  
Maar	  als	  iemand	  de	  Geest	  van	  de	  Messias	  niet	  heeX,	  behoort	  deze	  hem	  niet	  toe.	  Lees	  
daarnaast	  ook	  Lukas	  11:13.

Opmerking:	  Yahshua	  bedoelde	  dus	  niet	  dat	  de	  Geest	  van	  Élohiem	  zou	  ontbreken	  bij	  hen.	  
Maar	  hij	  ging	  er	  dieper	  op	  in	  dat	  zij	  die	  echt	  nederig	  zijn,	  zullen	  gezegend	  worden	  om	  deel	  te	  
zijn	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh.

2)	  Wat	  zullen	  de	  zachtmoedigen	  beërven?

Mat	  5:5	  Gezegend	  zijn	  de	  zachtmoedigen!	  Want	  zij	  zullen	  de	  aarde	  beërven.

Was	  Yahshua	  zachtmoedig?	  Mab	  11:29.	  Zal	  een	  echte	  gelovige	  de	  eigenschappen	  van	  
zachtmoedigen	  manifesteren	  in	  zijn	  dagelijkse	  handel	  en	  wandel?

Ef	  4:1-‐2	  Ik	  dan,	  gevangene	  van	  onze	  Meester,	  draag	  jullie	  op	  om	  waardig	  te	  wandelen	  naar	  
de	  roeping	  waarin	  jullie	  geroepen	  werden,	  met	  alle	  nederigheid	  en	  zachtmoedigheid,	  met	  
lankmoedigheid	  en	  elkaar	  verdragende	  in	  liefde.

Opmerking:	  Er	  is	  een	  verschil	  tussen	  zachtmoedig	  of	  zwak	  zijn.	  Yahshua	  was	  zachtmoedig	  
maar	  niet	  zwak.	  Hij	  onderging	  geweld	  en	  verwondingen	  met	  geduld	  en	  zonder	  akeer.	  Een	  
zachtmoedig	  persoon	  zal	  zichzelf	  niet	  proberen	  te	  rechtvaardigen	  wanneer	  hij	  verkeerd	  is.	  
Noch	  voelt	  hij	  zich	  superieur.	  Hij	  zal	  geen	  pogingen	  doen	  om	  wraak	  te	  nemen.

3)	  Waarnaar	  zal	  een	  volgeling	  van	  de	  Messias	  -‐een	  echte	  gelovige-‐	  "dorsten"?

Mat	  5:6	  Gezegend	  zijn	  zij	  die	  hongeren	  en	  dorsten	  naar	  rechtvaardigheid!	  Want	  zij	  zullen	  
verzadigd	  worden.

4)	  Wat	  is	  dan	  de	  Bijbelse	  defini5e	  van	  rechtvaardigheid?

Ps	  119:172	  Mijn	  tong	  zal	  uw	  woord	  bezingen	  want	  al	  Uw	  geboden	  zijn	  rechtvaardigheid.

Opmerking:	  Om	  te	  "hongeren	  en	  dorsten"	  naar	  rechtvaardigheid	  betekent	  dat	  men	  oprecht	  
gemo5veerd	  is	  om	  Yahweh	  te	  gehoorzamen	  en	  zich	  dus	  aan	  Zijn	  weben	  te	  houden	  die	  Hij	  
ons	  gaf	  in	  liefdevolle	  bekommering	  voor	  ons	  eigen	  goed.

Zij	  die	  waarlijk	  hongeren	  en	  dorsten	  om	  rechtvaardigheid	  zullen	  Yahweh's	  Woord	  bestuderen	  
om	  wijsheid	  te	  verkrijgen.	  Zij	  zullen	  de	  wil	  hebben	  om	  verandert	  te	  worden	  wanneer	  ze	  
inzien	  dat	  ze	  verkeerd	  bezig	  waren	  en	  hun	  fouten,	  verkeerde	  overtuigingen	  en	  zonden	  te	  
belijden.	  "Onderzoek	  om	  jullie	  zelf	  goedgekeurd	  te	  vertonen	  aan	  Élohiem."	  (II	  Tim	  2:15),	  is	  
wat	  Paulus	  schreef	  aan	  Timotheüs.	  "Onderzoek	  alle	  dingen"	  (I	  Tess	  5:21),	  zei	  Paulus	  aan	  de	  
Tessalonicenzen.

5)	  Tegen	  wie	  zei	  Yahweh	  dat	  ze	  het	  Koninkrijk	  in	  zouden	  gaan?

Mat	  7:21	  Het	  zal	  niet	  zo	  zijn	  dat	  zomaar	  iedereen	  die	  tegen	  mij	  zegt	  "Meester!	  Meester!",	  
binnengaat	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  Hemel	  maar	  diegene	  die	  de	  wil	  doen	  van	  mijn	  Vader	  in	  de	  
Hemel.

Opmerking:	  Merk	  op,	  om	  binnen	  te	  gaan	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  moet	  men	  effec5ef	  
dingen	  doen	  en	  dus	  volstaat	  de	  belijdenis	  van	  Yahshua	  als	  Heiland	  op	  zich	  alleen,	  niet	  .	  



Yahweh	  maakt	  het	  duidelijk	  dat	  wij	  het	  Koninkrijk	  niet	  kunnen	  binnengaan	  als	  we	  overtuigd	  
zijn	  dat	  de	  Messias	  al	  alles	  heeT	  gedaan	  	  voor	  ons.	  De	  overige	  passages	  in	  de	  'bergrede'	  gaan	  
hierop	  verder	  en	  versterken	  het	  leven	  van	  een	  ware	  gelovige.

6)	  Zal	  een	  echte	  gelovige	  verlangen	  om	  te	  "wandelen"	  zoals	  de	  Messias	  dat	  deed?

1	  Pet	  2:21	  Waar	  hiervoor	  werden	  jullie	  geroepen	  want	  ook	  de	  Messias	  leed	  voor	  ons	  en	  liet	  
zo	  een	  voorbeeld	  na	  voor	  ons,	  zodat	  jullie	  in	  zijn	  voetstappen	  zouden	  treden.
1	  Joh	  2:6	  Diegene	  die	  beweert	  in	  hem	  te	  rusten,	  moet	  ook	  zelf	  zo	  wandelen	  als	  hij	  
wandelde.

7)	  Wat	  gebood	  Yahweh	  aan	  Abraham?

Gen	  17:1	  En	  wanneer	  Abram	  negen	  en	  negenJg,	  verscheen	  Yahweh	  aan	  Abram	  en	  zei	  tot	  
hem:	  Ik	  ben	  Él	  Sjaddai!	  Wandel	  voor	  Mij	  uit	  en	  wees	  perfect.

Waarom	  kon	  er	  gezegd	  worden	  dat	  hij	  effec5ef	  met	  Yahweh	  wandelde?

Gen	  26:5	  
Want	  Abraham	  gaf	  gehoor	  aan	  Mijn	  stem	  en	  hij	  onderhield	  Mijn	  dienst	  (mishmareJ),	  Mijn	  
geboden	  (mitzwothai),	  Mijn	  instellingen	  (huqothai)	  en	  Mijn	  Torah's	  (torothai).	  
Heb	  11:8-‐10
Door	  uitgeroepen	  te	  zijn	  door	  geloof,	  gehoorzaamde	  Abraham	  zodat	  hij	  verder	  ging	  naar	  
een	  plaats	  die	  hij	  ging	  ontvangen	  als	  erfenis	  en	  hij	  ging	  op	  weg	  zonder	  te	  weten	  waar	  hij	  
naartoe	  ging.	  Door	  geloof	  verbleef	  hij	  als	  een	  vreemdeling	  in	  een	  land	  van	  beloXe,	  levende	  
in	  tenten	  met	  Jitzhaq	  (Isaac)	  en	  Jaqob,	  de	  mede-‐erfgenamen	  van	  diezelfde	  beloXe,	  want	  hij	  
zag	  uit	  naar	  een	  stad	  die	  het	  fundament	  had	  dat	  was	  gebouwd	  door	  Yahweh.

Abraham	  wandelde	  met	  Yahweh	  want	  hij	  bleef	  dicht	  bij	  Yahweh	  door	  gehoorzaamheid	  aan	  
Zijn	  woord.	  Velen	  denken	  dat	  als	  wij	  zondigen,	  dat	  onze	  Hemelse	  Vader	  ons	  verwerpt	  maar	  
dit	  is	  niet	  het	  geval.	  Wat	  de	  zonde	  doet	  is	  scheiding	  maken	  tussen	  ons	  en	  Yahweh	  zodat	  we	  
niet	  langer	  in	  staat	  zijn	  om	  die	  s5lle	  Stem	  te	  horen,	  waardoor	  we	  voor	  ons	  onzelf	  beginnen	  
beslissingen	  te	  maken	  aangaande	  wat	  goed	  of	  slecht	  is.

De	  Torah	  van	  Yahweh	  is	  een	  zegen	  voor	  de	  mensheid	  die	  ons	  het	  verschil	  tussen	  goed	  en	  fout	  
leert.	  Wij	  moeten	  dagelijks	  vele	  beslissingen	  nemen,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  we	  opstaan	  tot	  
wat	  we	  eten	  doorheen	  de	  dag.	  De	  Torah	  van	  Yahweh	  toont	  ons	  welke	  beslissing	  de	  goede	  is,	  
zodat	  wij	  en	  allen	  rond	  ons	  gelukkiger	  en	  gezonder	  zullen	  zijn.	  Een	  echte	  gelovige	  wil	  deze	  
dagelijkse	  verbondenheid	  met	  onze	  Hemelse	  Vader	  door	  Zijn	  woord.

8)	  Was	  Yahweh	  ook	  de	  vriend	  en	  metgezel	  van	  Abraham?

Jak	  2:23
En	  de	  SchriX	  werd	  vervuld,	  die	  zegt:	  "En	  Abraham	  geloofde	  in	  Yahweh	  en	  het	  werd	  hem	  tot	  
rechtvaardigheid	  gerekend."	  en	  hij	  werd	  vriend	  van	  Yahweh	  genoemd.

Door	  gehoorzaamheid	  aan	  elk	  woord	  uit	  de	  mond	  van	  Yahweh,	  tonen	  wij	  aan	  Hem	  dat	  wij	  
100%	  vertrouwen	  hebben	  in	  Zijn	  woord	  en	  de	  volle	  100%	  Zijn	  wil	  in	  ons	  leven	  willen.

9)	  Hoe	  kunnen	  wij	  dan	  vrienden	  van	  Yahshua	  worden?



Joh	  15:14	  Jullie	  zijn	  mijn	  vrienden	  als	  jullie	  doen	  wat	  ik	  jullie	  opdraag.

10)	  Hoe	  zal	  een	  echte	  gelovige	  reageren	  naar	  de	  zondige	  maatschappij	  toe	  die	  hem	  omringt?

1	  Joh	  2:15-‐17	  Heb	  de	  wereld	  niet	  lief,	  noch	  de	  dingen	  in	  de	  wereld.	  Als	  iemand	  van	  de	  
wereld	  houdt,	  is	  de	  liefde	  van	  de	  Vader	  niet	  in	  hem.	  Want	  alles	  die	  in	  de	  wereld	  is;	  de	  
verkeerde	  verlangens	  van	  het	  vlees,	  lust	  van	  het	  oog	  en	  de	  trotsheid	  op	  het	  leven	  is	  niet	  uit	  
de	  Vader	  maar	  uit	  de	  wereld.	  En	  de	  wereld	  gaat	  voorbij	  en	  diens	  verkeerde	  verlangens	  
maar	  diegene	  die	  de	  wil	  van	  Yahweh	  doet	  is	  onvergankelijk.

1	  Pet	  4:1	  Nu	  heeX	  de	  Messias	  ook	  voor	  ons	  geleden	  in	  het	  vlees,	  bereid	  jullie	  dan	  ook	  voor	  
met	  dezelfde	  gedachte	  want	  diegene	  die	  geleden	  heeX	  in	  het	  vlees	  wordt	  vrijgezet	  van	  de	  
zonde	  want	  hij	  leeX	  niet	  langer	  in	  de	  verkeerde	  verlangens	  van	  de	  mensen	  en	  hoewel	  in	  
het	  vlees,	  toch	  in	  de	  wil	  van	  Élohiem.	  Want	  de	  Jjd	  die	  is	  voorbijgegaan	  en	  genoeg	  geweest	  
voor	  ons	  om	  de	  wil	  van	  de	  heidenen	  te	  doen	  die	  zich	  uit	  in;	  verlies	  van	  zelfcontrole,	  
dronkenschap,	  schaamteloosheid,	  brasparJjen	  en	  aanbiddingsrituelen	  van	  afgoden/idolen	  
waardoor	  zij	  verrast	  zijn	  dat	  jullie	  niet	  meer	  meelopen	  met	  hen	  zoals	  in	  het	  verleden	  en	  zij	  
lasteren	  jullie.

11)	  Wat	  is	  zijn	  streefdoel	  in	  dit	  leven	  dan?

Mat	  4:4	  En	  toen	  hij	  zaaide,	  gebeurde	  het	  dat	  er	  een	  langs	  de	  zijkant	  van	  de	  weg	  viel	  en	  de	  
vogels	  der	  hemel	  kwamen	  en	  verorberden	  het.

Verschilt	  dit	  op	  welke	  manier	  dan	  ook	  van	  datgene	  dat	  Yahweh	  zei	  in	  het	  Oude	  Verbond?

Deut	  8:1-‐3
Let	  erop	  alle	  geboden	  te	  onderhouden	  die	  Ik	  jullie	  vandaag	  opdraag,	  zodat	  jullie	  mogen	  
leven	  en	  vermenigvuldigen	  en	  mogen	  ingaan	  en	  in	  bezit	  nemen	  het	  land	  die	  Yahweh	  aan	  
jullie	  vaderen	  heeX	  gezworen.	  En	  jullie	  zullen	  de	  gehele	  weg	  onthouden	  die	  Yahweh	  jullie	  
Élohiem,	  jullie	  heeX	  doen	  langsgaan	  gedurende	  deze	  veerJg	  jaren	  in	  de	  wildernis,	  om	  jullie	  
nederig	  te	  houden,	  op	  de	  proef	  te	  stellen,	  om	  te	  weten	  wat	  er	  in	  jullie	  hart	  is,	  indien	  jullie	  
Zijn	  geboden	  zullen	  onderhouden	  of	  niet.	  En	  Hij	  heeX	  jullie	  nederig	  gehouden	  en	  jullie	  
laten	  hongeren	  en	  jullie	  dan	  'man'	  (manna)	  laten	  eten	  dat	  jullie	  niet	  kenden	  voordien	  noch	  
jullie	  vaderen,	  zodat	  jullie	  zouden	  beseffen	  dat	  de	  mens	  niet	  enkel	  van	  brood	  alleen	  leeX	  
maar	  dat	  een	  mens	  zal	  leven	  door	  elk	  woord	  dat	  voorkomt	  uit	  de	  mond	  van	  Yahweh.

Opmerking:	  Yahweh	  verandert	  niet	  (Mal	  3:6)	  en	  Zijn	  Thora	  is	  Zijn	  karakter.	  Dus	  zowel	  in	  het	  
Oude	  als	  Nieuwe	  Verbond	  is	  Zijn	  eeuwige	  Thora	  gebaseert	  op	  Zijn	  liefdevolle	  karakter	  die	  
hetzelfde	  blijT	  behalve	  dan	  de	  dierenoffers	  die	  toegevoegd	  werden	  omwille	  van	  zonde	  (Gal	  
3:19).	  Een	  echte	  gelovige	  zal	  Yahweh	  Zijn	  woord	  willen	  volgen	  in	  alles	  en	  doordat	  hij	  gesterkt	  
wordt	  door	  de	  Heilige	  Geest	  in	  hem,	  zal	  hij	  niet	  langer	  in	  staat	  zijn	  om	  nog	  deel	  te	  hebben	  
aan	  de	  heidense-‐bijgelovige	  gebruiken	  en	  prak5jken	  van	  de	  maatschappij	  rondom	  hem.	  
Hoewel	  hij	  voordien	  de	  meerderheid	  volgde	  en	  zonder	  nadenken	  meedeed	  aan	  diverse	  
sociale	  en	  zakelijke	  aangelegenheden,	  zal	  hij	  nu	  vragentekens	  zeben	  bij	  zijn	  levenss5jl.	  Hij	  zal	  
zich	  beginnen	  afvrage:	  "Wat	  is	  de	  wil	  van	  Élohiem?	  Hoe	  wil	  Yahweh	  dat	  ik	  leef?".	  Hij	  zal	  
beginnen	  spreken	  als	  de	  Messias	  dat	  deed:	  "Alhoewel,	  laat	  niet	  mijn	  wil	  maar	  Uw	  wil	  gedaan	  
worden."	  en	  hij	  zal	  ijverig	  beginnen	  zoeken	  in	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  om	  Zijn	  wil	  te	  leren	  
kennen	  en	  die	  na	  te	  volgen.



Natuurlijk	  moet	  het	  volk	  van	  Yahweh	  leven	  in	  deze	  wereld	  (Joh	  17:5-‐6)	  maar	  door	  te	  streven	  
naar	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  wil	  van	  Yahweh,	  zal	  het	  niet	  conform	  worden	  aan	  de	  wereldse	  
wegen.	  (Rom	  12:1-‐2)	  Maar	  het	  volk	  moet	  wel	  "vrede	  met	  alle	  mensen"	  (v	  18)	  nastreven	  want	  
wanneer	  een	  gelovige	  het	  oneens	  is	  met	  iets	  op	  grond	  van	  de	  Bijbelse	  leer,	  doet	  die	  dat	  
redevol	  en	  zonder	  zichzelf	  verheven	  te	  voelen	  boven	  anderen.

12)	  Welke	  verantwoordelijkheid	  hebben	  gelovigen	  verder	  tegenover	  de	  wereld?

Mat	  5:14-‐16	  
Jullie	  zijn	  het	  licht	  van	  de	  wereld.	  Het	  is	  niet	  mogelijk	  om	  een	  stad	  te	  verbergen	  die	  op	  een	  
heuvel	  gebouwd	  is	  noch	  steekt	  men	  een	  lamp	  aan	  om	  die	  vervolgens	  te	  verbergen	  maar	  
eerder	  moet	  die	  op	  de	  standaard	  om	  zo	  te	  schijnen	  voor	  allen	  die	  in	  het	  huis	  zijn.	  Laat	  
daarom	  jullie	  licht	  schijnen	  voor	  alle	  mensen,	  zodat	  zij	  jullie	  goede	  werken	  mogen	  zien	  en	  
jullie	  Vader	  in	  de	  Hemel	  mogen	  verheerlijken.

Opmerking:	  Hoewel	  niet	  "van	  deze	  wereld"	  zoals	  Yahshua	  aangaf	  in	  Joh	  17:16,	  zijn	  die	  
mannen	  en	  vrouwen	  van	  Yahweh	  die	  kennis	  hebben	  van	  Yahweh's	  waarheid,	  
verantwoordelijk	  om	  als	  'lichten'	  te	  schijnen	  in	  de	  wereld.	  Yahweh's	  volk	  moet	  de	  "vruchten"	  
of	  karakteris5eken	  vertonen	  van	  Zijn	  Heilige	  Geest	  in	  hun	  dagelijkse	  leven.	  Zij	  moeten	  
vriendelijk	  zijn	  en	  een	  helpende	  hand	  uitstrekken	  naar	  hun	  buren	  en	  iedereen	  waarmee	  zij	  
dagelijks	  in	  contact	  komen.	  Zodanig	  dat	  die	  mensen	  aangemoedigd	  zouden	  worden	  door	  het	  
voorbeeld	  van	  individuele	  gelovigen	  en	  zo	  een	  deel	  van	  het	  denken	  en	  karakter	  van	  Élohiem	  
zouden	  zien.

13)	  Hoe	  noemt	  Élohiem	  iemand	  die	  zegt	  Yahshua	  Messias	  te	  "kennen"	  maar	  weigert	  om	  te	  
wandelen	  zoals	  hij-‐weigert	  de	  geboden	  te	  houden?

1	  Joh	  2:4	  Diegene	  die	  zegt:	  Ik	  ken	  hem	  en	  zijn	  geboden	  niet	  houdt,	  die	  is	  een	  leugenaar	  en	  
waarheid	  is	  niet	  in	  hem.
Jes	  8:20	  Naar	  de	  Torah	  en	  naar	  de	  Getuigenis!	  Als	  zij	  niet	  spreken	  volgens	  dit	  Woord,	  is	  dat	  
omdat	  er	  geen	  licht	  in	  hen	  is!

Wat	  zal	  een	  echte	  gelovige	  dan	  wel	  doen?

1	  Joh	  2:3+5-‐6
En	  hierdoor	  weten	  wij	  dat	  wij	  hem	  kennen,	  als	  wij	  zijn	  geboden	  houden.	  Maar	  wie	  zijn	  
woord	  houdt,	  amen	  in	  hem	  is	  de	  liefde	  van	  Yahweh	  voleindigd.	  Hierdoor	  weten	  wij	  dat	  wij	  
in	  hem	  zijn.	  Diegene	  die	  zegt	  in	  hem	  te	  rusten,	  moet	  dan	  ook	  zelf	  wandelen	  zoals	  hij	  
wandelde.

Opmerking:	  Een	  echte	  gelovige	  heeT	  zich	  bekeerd	  van	  zijn	  zonden	  en	  streeT	  met	  de	  hulp	  
van	  Zijn	  Heilige	  Geest,	  om	  te	  leven	  volgens	  de	  leer	  van	  zijn	  of	  haar	  Heiland.	  Hij	  zoekt	  dus	  om	  
de	  wil	  van	  Élohiem	  te	  doen	  in	  elk	  aspect	  van	  het	  leven	  zoals	  het	  geopenbaard	  is	  in	  de	  Bijbel	  
en	  probeert	  zo	  om	  zijn	  verlossing	  met	  anderen	  te	  delen	  en	  dusdanig	  het	  goede	  nieuws	  te	  
verspreiden	  van	  Yahweh	  die	  de	  Israëlieten	  verlost.

Yahshua	  Messias	  predikte	  het	  goede	  nieuws	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh.	  Hij	  kondigde	  
aan:	  "Keer	  jullie	  om	  en	  geloof	  het	  goede	  nieuws	  (Mar	  1:15)".	  Opnieuw	  en	  opnieuw	  leert	  de	  
Bijbel	  een	  ommekeer	  van	  zonde,	  en	  zonde	  betekent	  het	  breken	  van	  Yahweh's	  mach5ge	  
geestelijke	  wet	  (1	  Joh	  3:4)	  die	  wordt	  opgesomd	  in	  de	  10	  universele	  principes-‐de	  Tien	  



Woorden.
Zoals	  we	  al	  geleerd	  hebben	  in	  onze	  Bijbelstudie,	  is	  een	  ommekeer	  de	  eerste	  stap	  naar	  
verlossing	  toe.	  Voordat	  Yahweh	  ons	  vergeeT	  van	  onze	  zonden,	  moeten	  we	  eerst	  ons	  
omkeren	  van	  zijn	  wet	  te	  breken.	  "Vrees	  Yahweh	  en	  houd	  Zijn	  geboden:	  want	  dit	  is	  de	  hele	  
(reden	  van	  de)	  mens"	  (Pr	  12:13).	  Laten	  we	  nu	  dan	  verschillende	  belangrijke	  feiten	  aangaande	  
de	  Tien	  Woorden	  bekijken,	  om	  te	  zien	  hoe	  ze	  gelden	  in	  de	  gelovige	  levenss5jl.	  Alle	  Tien	  
Woorden	  kunnen	  teruggevonden	  worden	  in	  Exodus	  20:1-‐17	  en	  Deuternomium	  	  5:6-‐21.

14)	  Dacht	  de	  aartsvader	  Abraham	  -‐de	  'vader'	  van	  alle	  gelovigen	  (Rom	  4:16)-‐	  dat	  het	  
belangrijk	  was	  om	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  te	  houden?

Gen	  26:5	  
Want	  Abraham	  gaf	  gehoor	  aan	  Mijn	  stem	  en	  hij	  onderhield	  Mijn	  dienst	  (mishmareJ),	  Mijn	  
geboden	  (mitzwothai),	  Mijn	  instellingen	  (huqothai)	  en	  Mijn	  Torah's	  (torothai).	  

Wat	  was	  David	  (Bijbels	  Hebreeuws:	  Dawid)	  zijn	  attude	  tegenover	  het	  houden	  van	  Zijn	  
Thora?	  Lees	  er	  alles	  over	  in	  Psalm	  119.

19:7-‐11	  De	  Thora	  van	  Yahweh	  is	  perfect	  en	  doet	  iemand	  tot	  ommekeer	  komen.	  De	  
Getuigenis	  van	  Yahweh	  is	  zeker	  en	  maakt	  de	  simpele	  wijs.	  De	  voorschriXen	  van	  Yahweh	  
zijn	  recht,	  verblijden	  het	  hart.	  Het	  gebod	  van	  Yahweh	  is	  duidelijk	  en	  verlicht	  de	  ogen.	  De	  
vrees	  voor	  Yahweh	  is	  rein	  en	  duurt	  eeuwig.	  De	  oordelen	  van	  Yahweh	  zijn	  waarheid	  en	  zijn	  
allemaal	  samen	  genomen	  rechtvaardigheid.	  Zij	  zijn	  meer	  waard	  dan	  goud	  en	  meer	  dan	  fijn	  
goud	  en	  zoeter	  dan	  honing	  en	  druppels	  van	  de	  honingraad.	  Ook	  Uw	  dienaar	  is	  erdoor	  
gewaarschuwd	  en	  in	  ze	  te	  doen	  ligt	  een	  grote	  beloning.

Opmerking:	  Zowel	  Abraham	  als	  David	  waren	  hielden	  de	  Thora.	  Zij	  hadden	  ontzag	  voor	  Zijn	  
Thora.	  David	  schreef:	  "Hoe	  ik	  toch	  hou	  van	  Uw	  Thora!	  Dat	  is	  waar	  ik	  de	  hele	  dag	  door	  over	  
nadenk."	  (Ps	  119:97).	  David	  zijn	  dagelijkse	  gewoonte	  was	  om	  de	  Thora	  te	  bestuderen	  en	  
erover	  na	  te	  denken.	  Het	  was	  een	  lamp	  voor	  zijn	  voeten	  en	  een	  licht	  op	  zijn	  pad	  (v.	  105).	  
Doordat	  hij	  zich	  aan	  de	  geboden	  van	  Élohiem	  hield,	  werd	  hij	  wijzer	  dan	  zijn	  vijanden	  (v.	  98).	  
Doorheen	  deze	  Psalm,	  verklaart	  Dawid	  zijn	  liefde	  voor	  de	  wet	  van	  Élohiem	  en	  hoe	  hij	  die	  zag	  
als	  gids	  in	  zijn	  leven.

15)	  Hield	  Yahshua	  Messias	  zich	  aan	  de	  Thora?

Joh	  15:10	  Indien	  jullie	  mijn	  geboden	  houden	  dan	  gaan	  jullie	  door	  in	  mijn	  liefde	  zoals	  ik	  de	  
Vader	  Zijn	  geboden	  heb	  gehouden	  en	  doorga	  in	  Zijn	  liefde.

Onderwees	  hij	  aan	  anderen	  om	  zich	  aan	  de	  Thora	  te	  houden?

Mat	  5:17-‐19
Denk	  niet	  dat	  ik	  ben	  gekomen	  om	  de	  Thora	  en	  de	  Profeten	  af	  te	  schaffen,	  ik	  ben	  niet	  
gekomen	  om	  af	  te	  schaffen	  maar	  om	  te	  vervolledigen.	  Amen,	  ik	  zeg	  jullie,	  totdat	  de	  heme	  
en	  aarde	  voorbijgaat	  zal	  niet	  één	  jod	  of	  lijn	  voorbijgaan	  van	  de	  Thora,	  totdat	  alles	  gebeurd	  
is.	  Daarom,	  wie	  dan	  ook	  die	  één	  van	  deze	  geboden	  afschaX	  en	  de	  mensen	  zo	  leert,	  zal	  niet	  
waardig	  genoemd	  worden	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  de	  Hemel..

Mat	  19:16-‐17
En	  dichterbij	  komende,	  zei	  iemand	  tegen	  hem:	  'Goede	  Leraar,	  wat	  voor	  goede	  daad	  zal	  ik	  
doen	  zodat	  ik	  eeuwig	  leven	  mag	  ontvangen?	  En	  hij	  zei	  tot	  hem:	  'Waarom	  noem	  jij	  mij	  



Goed?	  Er	  is	  maar	  één	  Goed,	  Yahweh!	  Maar	  indien	  jij	  verlangt	  om	  binnen	  te	  gaan	  in	  het	  
leven,	  houd	  de	  geboden.

Opmerking:	  Deze	  verzen	  in	  Mabheüs	  19	  tonen	  duidelijk	  aan	  dat	  Yahshua	  specifiek	  sprak	  over	  
de	  Tien	  Woorden.	  Nergens,	  in	  de	  hele	  Bijbel,	  staat	  er	  geschreven	  dat	  een	  gelovige	  opzebelijk	  
de	  geboden	  van	  Yahweh	  mag	  aan	  zijn	  laars	  lappen	  maar	  het	  omgekeerde	  staat	  wél	  duidelijk	  
geschreven.

Heb	  10:26-‐29
Want	  als	  wij	  opzeoelijk	  zondigen	  nadat	  wij	  tot	  volle	  kennis	  van	  de	  waarheid	  gekomen	  zijn,	  
blijX	  er	  geen	  offer	  meer	  voor	  ons	  offer	  voor	  onze	  zonde	  maar	  hij	  is	  klaar	  voor	  het	  
schrikwekkende	  oordeel	  en	  het	  "ijverige	  vuur	  die	  de	  vijanden	  zal	  verteren".	  Want	  indien	  
iemand	  die	  de	  Thora	  van	  Mozes	  verbrak	  sJerf	  zonder	  genade,	  indien	  er	  twee	  of	  drie	  
getuigen	  waren,	  hoeveel	  zwaarder	  denk	  je	  niet	  dat	  de	  straf	  zal	  zijn	  voor	  diegene	  die	  de	  
Zoon	  van	  Yahweh	  vertrapelt	  en	  het	  bloed	  der	  verbond	  minachoe	  waarin	  hij	  werd	  gereinigd	  
en	  daardoor	  dus	  de	  Geest	  van	  genade	  beledigd	  te	  hebben?

16)	  Toont	  de	  Bijbel	  dat	  de	  Congrega5e	  die	  Yahshua	  bouwde,	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  Thora	  
en	  andere	  instruc5es	  van	  Yahshua	  zou	  onderwijzen?

Mat	  28:19-‐20
Ga	  dan,	  en	  maak	  discipelen	  in	  alle	  naJeën,	  doop	  hen	  in	  de	  Naam	  van	  de	  Vader,	  de	  Zoon	  en	  
de	  Heilige	  Geest.	  Leer	  hen	  al	  deze	  dingen	  te	  onderhouden,	  wat	  dan	  ook	  dat	  ik	  jullie	  gebied.	  
En	  zie,	  ik	  ben	  alJjd	  met	  jullie	  tot	  de	  voleinding	  van	  de	  eeuwen.	  Amen.
1	  Joh	  5:3
Want	  dit	  is	  de	  liefde	  van	  Yahweh,	  dat	  wij	  Zijn	  geboden	  onderhouden	  en	  Zijn	  geboden	  zijn	  
geen	  last	  voor	  ons.

17)	  Hoe	  heeT	  Yahshua	  de	  Tien	  Woorden	  vervolledigd?

Mat	  5:21-‐22
Jullie	  hebben	  gehoord	  dat	  er	  werd	  gezegd	  tot	  de	  ouderen:	  "Pleeg	  geen	  moord!".	  En	  wie	  
moord	  pleegt	  zal	  veroordeeld	  worden	  door	  het	  gerecht.	  Maar	  ik	  zeg	  jullie	  dat	  iedereen	  die	  
zijn	  broeder	  zonder	  reden	  laat	  woest	  worden,	  veroordeeld	  wordt	  door	  het	  Gerecht	  en	  
iedereen	  die	  zegt	  tegen	  zijn	  broeder	  'raqa'	  (ik	  spuug	  op	  jou)	  wordt	  veroordeelt	  in	  de	  
CongregaJe	  en	  diegene	  die	  (hem)	  zegt	  'dwaas',	  wordt	  veroordeeld	  door	  het	  Gehenna	  van	  
vuur.

Mat	  5:27-‐28
Jullie	  hebben	  gehoord	  dat	  er	  werd	  gezegd:	  'Pleeg	  geen	  overspel.'	  Maar	  ik	  zeg	  jullie,	  
iedereen	  die	  naar	  een	  (getrouwde)	  vrouw	  kijkt	  met	  verlangen,	  pleegt	  onmiddelijk	  met	  
haar	  overspel	  in	  zijn	  hart.	  

Begrepen	  Johannes	  en	  Paulus	  dit	  spiritueel	  principe	  van	  de	  Thora?

	  1	  Joh	  3:15	  Iedereen	  die	  zijn	  broeder	  haat	  is	  een	  moordenaar	  en	  weet	  dan,	  dat	  een	  
moordenaar	  geen	  eeuwig	  leven	  in	  hem	  heeX.
Rom	  7:14	  Want	  wij	  weten	  dat	  de	  Thora	  geestelijk	  is	  maar	  ik	  ben	  vleselijk,	  verkocht	  onder	  
de	  zonde.

Opmerking:	  Yahshua	  kwam	  niet	  om	  de	  Thora	  af	  te	  schaffen	  (Mat	  5:17).	  Integendeel,	  hij	  



kwam	  om	  de	  oorspronkelijke	  geestelijke	  bedoeling	  te	  onderwijzen	  en	  als	  voorbeeld	  te	  leven.	  
Yahweh	  heeT	  Zijn	  Heilige	  Geest	  beschikbaar	  gemaakt	  aan	  zij	  die	  geroepen	  worden.	  Hij	  wil	  
dat	  de	  gelovigen	  de	  Messias	  volgen	  om	  de	  oorspronkelijke	  geestelijke	  -‐vervollediging-‐	  van	  
Zijn	  Thora	  te	  houden.	  Om	  zeker	  te	  zijn	  dat	  zijn	  discipelen	  doorheen	  de	  eeuwen	  deze	  
"verheven"	  (Jes	  42:21)	  manier	  van	  Thora	  zouden	  begrijpen,	  concentreerde	  Yahshua	  op	  
geboden	  als	  het	  verbod	  op	  moord	  of	  overspel,	  als	  zijnde	  levendige	  voorbeelden.	  Hij	  
onderwees	  dat	  we	  niet	  enkel	  ons	  dienen	  te	  onthouden	  van	  de	  fysieke	  daad	  van	  moord	  en	  
overspel,	  maar	  ook	  van	  haat	  en	  verkeerde	  sexueel	  ge5nte	  verlangens	  in	  ons	  denken.	  Haat	  
tegenover	  andere	  mensen	  is	  de	  geest	  van	  moord.	  Verkeerde	  sexuele	  verlangens	  is	  de	  geest	  
van	  overspel.	  Yahshua	  toonde	  ons	  aan	  dat	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  gelden	  voor	  onze	  diepste	  
gedachten	  en	  handelingen.	  Laten	  we	  kijken	  hoe	  we	  dan	  die	  oorspronkelijke	  geestelijke	  
bedoeling	  kunnen	  houden	  van	  de	  wet	  van	  Yahweh.

18)	  Hoe	  vabe	  de	  Messias	  de	  grootste	  geboden	  van	  de	  Yahweh's	  Thora	  samen?

Mat	  22:36-‐40
Leraar,	  wat	  is	  het	  belangrijkste	  gebod	  van	  de	  Thora?	  En	  Yahshua	  zei	  tot	  hem	  "Je	  zal	  houden	  
van	  Yahweh	  jouw	  Élohiem,	  met	  al	  jouw	  hart,	  wezen	  en	  gedachtes."	  (Deut	  6:5)	  Dit	  is	  het	  
voornaamste	  en	  belangrijkste	  gebod.	  En	  het	  tweede	  is	  eraan	  gelijk:	  "Je	  zal	  houden	  van	  
jouw	  naaste	  zoals	  jouzelf."	  Op	  deze	  geboden	  is	  de	  hele	  Thora	  en	  Profeten	  gebaseerd.

Waar	  draait	  het	  hele	  wezen	  van	  Yahweh	  rond?

1	  Joh	  4:8+16
Diegene	  die	  niet	  lieqeeX	  heeX	  Yahweh	  niet	  gekend	  want	  Yahweh	  is	  liefde.	  En	  wij	  hebben	  
gekend	  en	  geloofd	  in	  de	  liefde	  die	  Élohiem	  in	  ons	  heeX.	  Yahweh	  is	  liefde	  en	  diegene	  die	  in	  
liefde	  is,	  is	  in	  Yahweh	  en	  Yahweh	  is	  in	  hem.

Opmerking:	  Jij	  kan	  simpelweg	  jouw	  verlossing	  niet	  zelf	  "verdienen"	  door	  zowel	  de	  Woorden	  
of	  de	  andere	  geboden	  van	  Élohiem	  te	  houden.	  Eeuwig	  leven	  is	  een	  geschenk	  van	  Yahweh.	  
Niemand	  kan	  onsterfelijkheid	  verdienen	  in	  zelfs	  10	  000	  levens,	  noch	  door	  de	  geboden	  te	  
houden.	  Maar	  toch	  kan	  je	  ook	  niet	  het	  eeuwig	  leven	  ingaan	  als	  een	  Thorabreker	  (Rom	  6:23).	  
Yahshua	  zei	  duidelijk	  en	  rechtuit	  dat	  ware	  gelovigen	  de	  wil	  moeten	  doen	  van	  Yahweh	  (Mat	  
7:21)	  en	  vertrouwen	  hebben	  in	  Yahweh	  om	  genadevol	  Yahshua's	  offer	  voor	  hen	  te	  laten	  
gelden	  wanneer	  zij	  tekort	  schieten	  met	  de	  daarbij	  horende	  ommekeer.	  (1	  Joh	  1:7-‐9)
Mits	  Yahweh	  liefde	  is,	  toonde	  Yahshua	  dus	  de	  geestelijke	  bedoeling	  en	  doel	  aan	  van	  de	  wet	  
van	  Yahweh	  en	  dat	  is	  liefde.	  De	  eerste	  vier	  Woorden	  tonen	  ons	  hoe	  wij	  moeten	  houden	  van	  
Yahweh,	  terwijl	  de	  zes	  andere	  ons	  tonen	  hoe	  we	  van	  onze	  naasten	  moeten	  houden.

19)	  Wat	  zegt	  de	  SchriT	  aangaande	  hoe	  een	  ware	  gelovige	  deze	  liefde	  vertoont?

Jak	  1:27	  Pure	  en	  apart-‐gezeoe	  bediening	  voor	  Élohiem	  de	  Vader	  is	  dit;	  het	  bezoeken	  van	  
wezen	  en	  weduwen	  in	  hun	  verdrukking	  en	  door	  zichzelf	  onbesmet	  te	  houden	  van	  de	  
wereld.

Mat	  25:34-‐40
Dan	  zal	  de	  Koning	  zeggen	  tegen	  zij	  die	  aan	  zijn	  rechterkant	  zijn:	  Kom,	  gezegenden	  van	  mijn	  
Vader,	  beërf	  het	  koninkrijk	  dat	  voor	  jullie	  is	  voorbereid	  sinds	  de	  grondlegging	  der	  wereld.	  
Want	  ik	  had	  honger	  en	  jullie	  gaven	  mij	  voedsel	  om	  te	  eten,	  ik	  had	  dorst	  en	  jullie	  gaven	  mij	  
te	  drinken,	  ik	  was	  een	  vreemde	  en	  jullie	  namen	  mij	  binnen,	  ik	  was	  naakt	  en	  jullie	  gaven	  mij	  
kleren,	  ik	  was	  ziek	  en	  jullie	  bezochten	  mij,	  ik	  was	  in	  de	  gevangenis	  en	  jullie	  kwamen	  tot	  
mij.	  Dan	  zullen	  de	  rechtvaardigen	  antwoorden,	  zeggende:	  Meester,	  wanneer	  zagen	  wij	  u	  
hongerig	  zodat	  wij	  u	  voedsel	  gaven	  of	  dorstend,	  dat	  wij	  u	  te	  drinken	  gaven?	  En	  wanneer	  
zagen	  wij	  u	  als	  een	  vreemdeling	  en	  namen	  u	  binnen	  of	  naakt	  en	  u	  kleeden?	  En	  wanneer	  
zagen	  wij	  dat	  u	  ziek	  was	  of	  in	  de	  gevangenis,	  zodat	  wij	  tot	  bij	  u	  kwamen?	  En	  hij	  
antwoordde:	  De	  Koning	  zal	  tot	  hen	  zeggen;	  amen,	  ik	  zeg	  jullie,	  in	  zoverre	  jullie	  dat	  gedaan	  



hebben	  tot	  een	  van	  dezen,	  de	  minste	  van	  mijn	  broeders,	  hebben	  jullie	  dat	  voor	  mij	  gedaan.

Is	  er	  meer	  verbonden	  aan	  de	  verbintenis	  om	  Yahweh	  te	  gehoorzamen	  dan	  alleen	  de	  geboden	  
te	  houden,	  als	  zijnde	  een	  ware	  gelovige?

Mat	  19:17-‐21
En	  hij	  zei	  tot	  hem:	  Waarom	  noem	  jij	  mij	  Goed?	  Niemand	  is	  Goed	  behalve	  Één,	  Yahweh.	  
Maar	  als	  je	  verlangt	  om	  het	  leven	  binnen	  te	  gaan,	  houd	  de	  geboden.	  Hij	  zei	  tot	  hem:	  
Welke?	  En	  Yahshua	  zei:	  "Je	  zal	  geen	  moord	  plegen,	  noch	  overspel,	  noch	  stelen,	  noch	  vals	  
getuigen.	  Eer	  jouw	  vader	  en	  moeder"	  en	  "Je	  zal	  van	  jouw	  naaste	  houden	  als	  van	  jouzelf".	  
De	  jonge	  man	  zei	  hem:	  Al	  deze	  dingen	  heb	  ik	  sinds	  mijn	  jeugd	  gedaan,	  waar	  schiet	  ik	  in	  
tekort?
Yahshua	  zei	  tot	  hem:	  Indien	  jij	  verlangt	  om	  perfect	  te	  zijn,	  ga	  en	  verkoop	  jouw	  eigendom	  
en	  geef	  het	  aan	  de	  armen	  en	  je	  zal	  een	  schat	  in	  de	  Hemel	  hebben.	  Kom	  dan	  en	  volg	  mij.

Mat	  10:37-‐39
Diegene	  die	  meer	  houdt	  van	  vader	  en	  moeder	  dan	  mij,	  is	  mij	  niet	  waardig.	  En	  diegene	  die	  
meer	  	  van	  een	  zoon	  of	  dochter	  houdt	  dan	  van	  mij,	  is	  mij	  niet	  waardig.	  En	  diegene	  die	  zijn	  
martelpaal	  niet	  opneemt	  en	  mij	  volgt,	  is	  mij	  niet	  waardig.	  Diegene	  die	  zijn	  leven	  zal	  vinden,	  
zal	  het	  verliezen.	  En	  diegene	  die	  zijn	  leven	  verliest	  omwille	  van	  mij,	  zal	  het	  vinden.
Luk	  12:33-‐34
Verkoop	  jouw	  bezirngen	  en	  geef	  almoezen.	  Maak	  voor	  jouzelf	  tassen	  die	  niet	  aXakelen,	  
een	  onaangetaste	  schat	  in	  de	  Hemel,	  waar	  een	  dief	  niet	  kan	  dichtbij	  komen,	  noch	  een	  mot	  
kan	  corruperen.	  Want	  waar	  jouw	  schat	  is,	  daar	  zal	  jouw	  hart	  ook	  zijn.

Mat	  16:24-‐25
Dan	  zei	  Yahshua	  tot	  zijn	  discipelen:	  Indien	  iemand	  verlangt	  om	  mij	  te	  volgen,	  laat	  die	  
zichzelf	  verloochenen	  en	  laat	  hem	  zijn	  martelpaal	  dragen	  en	  laat	  hem	  mij	  volgen.	  Want	  wie	  
dan	  ook	  maar	  verlangt	  om	  zijn	  leven	  te	  redden,	  zal	  het	  verliezen.	  Maar	  wie	  het	  verlist	  
omwille	  van	  mij,	  zal	  het	  vinden.

Een	  ware	  gelovige	  heeT	  een	  grote	  verantwoordelijkheid	  om	  zijn	  leven	  lang	  te	  leven	  voor	  
Yahweh	  en	  Yahshua,	  door	  het	  bloedoffer	  te	  aanvaarden	  van	  Yahshua	  en	  zo	  een	  
verbondsrela5e	  binnen	  te	  gaan,	  behoren	  wij	  Hem	  nu	  toe.	  Wij	  kunnen	  dus	  niet	  langer	  de	  
aardse	  verlangens	  najagen	  van	  vleselijke	  mensen,	  alhoewel	  er	  niets	  verkeerd	  is	  met	  
zegeningen,	  indien	  Yahweh	  effec5ef	  ons	  daarmee	  zegent.	  De	  sleutel	  is	  Mat	  6:33	  "Zoek	  eerste	  
het	  Koninkrijk"	  en	  onze	  Hemelse	  Vader	  zal	  de	  rest	  geven.	  Onze	  belangrijkste	  en	  voornaamste	  
verbintenis	  moet	  zijn	  dat	  wij	  Hem	  en	  Zijn	  kinderen	  dienen.	  Wij	  hebben	  een	  
verantwoordelijkheid	  om	  niet	  alleen	  de	  geboden	  te	  houden	  maar	  om	  ook	  de	  broeders	  en	  
zusters	  uit	  te	  zoeken	  die	  in	  nood	  zijn,	  vooral	  de	  zieken,	  weduwen	  en	  wezen.

Te	  onthouden:
1)	  Yahweh	  en	  Zijn	  Thora	  (beter	  gekend	  onder	  de	  misvertaling	  "wet")	  veranderen	  niet	  en	  als	  
ware	  gelovigen	  moeten	  wij	  zoeken	  om	  Hem	  te	  gehoorzamen	  in	  alles	  en	  zo	  dicht	  bij	  Yahweh	  
te	  blijven	  om	  een	  gelukkig	  vervuld	  leven	  te	  leiden.
2)	  Een	  ware	  gelovige	  is	  bezig	  met	  apart-‐gezet	  te	  zijn	  en	  doet	  niet	  mee	  aan	  wereldse	  
ac5viteiten
3)	  Een	  ware	  gelovige	  wil	  de	  armen	  en	  verdrukten	  helpen	  en	  leeT	  een	  leven	  van	  liefde


