
 
 

“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 

(Gamen op Sjabbat, Het boek van Mormon, 3e Tempel, 9 Av, 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 beginnen. De eerste vraag: 

 

Ik woon in Zuid-Afrika. Ik heb een vraag die beantwoord moet worden, ik heb enkele studies van 

jullie geluisterd en ben het er niet helemaal mee eens. Jullie zeggen dat jullie, 119 Ministries, het hele 

Woord van de Vader geloven die als Wet en onderwijs zijn gegeven aan Zijn uitverkoren volk, 

namelijk Israël (Jakob). Dat is correct volgens 2 Tim 3:16? Nu is mijn vraag: moeten we aan alle 

naties onderwijzen wat er in het Woord staat of is dit alleen voor het uitverkoren volk van Vader? 

Want het Woord was apart gezet voor Israël en niet voor enig ander volk. Dus ik zeg dat het Woord 

is bedoeld is voor iedereen die deel uitmaakt van het volk van Israël, dat zijn de 12 stammen van 

Israël. Wat is uw mening hierover? 

 

Goede vraag. De Wet van God werd niet aan Israël gegeven zodat alleen Israël die kon houden of dat 

alleen Israël die moest doen. Israël kreeg de Torah om een licht voor de naties te zijn, om als voorbeeld te 

dienen van hoe het geloof uit te leven. Israël kreeg de Torah om die met de naties te delen, niet om die 

voor zichzelf te houden. Enkele studies die we hierover kunnen suggereren zijn: “Wie is de groep van 

allerlei herkomst”, “Geënt” en “De Paulinische Paradox Serie”. 

  



Ik heb nagedacht over mijn YouTube-kanaal en hoe ik ermee om moet gaan. Omdat ik geloof dat 

videogames werelds zijn en niet als heilig kunnen worden beschouwd, geloof ik niet dat ik er op 

Sjabbat mee moet spelen. 

 

Dat gezegd hebbende, mijn kanaal is voor 99% gerelateerd aan videogames. Ik heb er veel over 

gebeden en voelde me geleid om hierover met jullie contact op te nemen. Ik geloof dat ik al mijn 

video's tijdens de Sjabbat-uren wereldwijd op privé zou moeten zetten. Wat vinden jullie hiervan? 

 

Dit is een goede vraag. De Sjabbat heeft niets te maken met het wel of niet spelen van videogames. Het 

heeft alles te maken met niet werken en ervoor zorgen dat je rust, je dieren rusten en dat je niet direct 

iemand anders laat werken. Men zou dus videogames kunnen spelen of niet. Op dezelfde wijze zou je een 

spelletje Monopoly kunnen spelen met het gezin, of genieten van een spelletje schaak. Je zou een boek 

kunnen lezen, of het nu de Bijbel is of niet. Het punt van de Sjabbat is dat je rust, aangezien het een 

profetische herinnering is aan de rust die ons nog steeds beloofd is in Messias Jesjoea. Kijk voor meer 

informatie hierover naar onze studie: “Hebreeën 4: In Zijn rust nu of later”. 

 

Velen gebruiken deze onderbreking van het werk om ook tijd door te brengen in het Woord, met familie en 

/ of in gemeenschap met anderen, wat zeker een goede gewoonte is om te overwegen en te groeien in het 

geloof. 

 

Sommigen verwarren Jesaja 58 met de betekenis dat we geen plezier mogen hebben op de Sjabbat, wat 

betekent dat we niets leuks kunnen doen op de Sjabbat. Dat is een gemakkelijke vergissing, want dat is wat 

de meeste Nederlandse Bijbels aangeven. Maar het staat niet in de Torah, en Jesaja kan niets aan de Torah 

toevoegen, anders zou hij een valse profeet zijn. Jesaja wordt hier gewoon verkeerd begrepen. Voor meer 

hierover willen we onze studie aanbevelen: “Geen plezier op de Sabbat”. 

 

Oké, om terug te gaan naar de eerder gestelde vraag. Hopelijk hebben we duidelijk gemaakt dat het oké is 

om deel te nemen aan activiteiten die niet noodzakelijkerwijs als heilig worden gezien op de Sjabbat. In dit 

specifieke geval kunnen we dat toepassen op het spelen van videogames of het bekijken van video's over 

het spelen van videogames. Met betrekking tot het hebben van een kanaal over het spelen van videogames, 

lijkt er geen reden te zijn om het kanaal op privé te zetten op de Sjabbat, omdat iemand die naar de video's 

kijkt anderen niet echt aan het werk zet. 

 

Samenvattend: over het algemeen is er vrijheid in wat we op de Sjabbat kunnen doen, zolang het niet echt 

werken wordt. We moeten rusten, we moeten niet werken. We mogen anderen niet laten werken en we 

mogen onze dieren niet laten werken. Dit is hoe we de dag apart zetten zoals JHWH het ons heeft 

aangegeven. Zoals we zien dat het in de Schrift wordt aangegeven, is het ook heel waardevol om op de 

Sjabbat het Woord te bestuderen, samen te komen, te bidden, enz. als een dag die JHWH voor ons apart 

heeft gezet. 

 

We gaan verder … 

 

Hoe zit het met het boek van Mormon? Is het mogelijk dat dit afkomstig is van JHWH? Is het in 

tegenspraak met iets in et OT of het NT in de Bijbel? 

 

Het Boek van Mormon is op verschillende plaatsen in tegenspraak met de Torah en zichzelf. Hoewel we 

honderden conflicten kunnen opnoemen, zullen we enkele korte hoogtepunten vermelden. 

  



Het 'Oude Testament'-gedeelte van het Boek van Mormon onderwijst dat de Torah slechts tijdelijk was en 

alleen moest worden opgevolgd tot de komst van de Messias: 

 

“… opdat onze kinderen zullen weten dat de wet dood is, en zij, door te weten dat de wet dood is, 

zullen uitzien naar dat leven dat in Christus is en weten waartoe de wet werd gegeven; en dat zij, 

nadat de wet in Christus is vervuld, hun hart niet tegen Hem behoeven te verstokken wanneer de 

wet behoort te worden weggedaan." 

 

“… moet u de riten en de a verordeningen van God nakomen totdat de wet is vervuld die aan 

Mozes werd gegeven. ” 

2 Nephi 25:27, 30 (zogenaamd tussen 559 & 545 v.Chr) 

 

“… maar ik zeg u dat de tijd komt dat het niet langer noodzakelijk zal zijn de wet van Mozes te 

bewaren.” 

Mosiah 13:27 (zogenaamd uit 148 v.Chr) 

 

… want hun werd geleerd de wet van Mozes te bewaren totdat zij zou worden vervuld. 

Alma 30:3 (zogenaamd 74 v.Chr)  

 

In het boek van de Mormonen zegt Jesjoea: 

 

“… daarom is de wet in Mij vervuld, want Ik ben gekomen om de wet te b vervullen; daarom heeft zij een 

eind” 

3 Nephi 15:5 (zogenaamd een uitspraak van “Jezus”) 

 

Het Boek van Mormon beschrijft dit als de uitleg van de uitspraak van Jesjoea in de Bijbel: 

 

Mattheüs 5:17 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet en de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om 

die af te schaffen, maar te vervullen. 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarin het Boek van de Mormonen in tegenspraak is met het feit dat 

alle gelovigen de Torah en het hele Woord van God moet naleven. 

 

Laten we verder gaan met de volgende vraag … 

 

Hallo 119 team. Groeten uit Tasmanië Australië ... Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen met een 

vraag over Gods Wet? Met betrekking tot onrein voedsel wordt vermeld dat wanneer een mol, 

kameleon, enz., in een aarden pot valt dat je het moet breken. En als iets hiervan op zaaigoed valt, je 

het dan niet moet eten. Mijn probleem bij het begrijpen van dit deel van de Torah is dit: is dit van 

toepassing op klandertjes of kleine larven, die voorkomen bij het opslaan van graan? Er zijn 

moderne manieren om hiermee om te gaan, maar ik ben er vrij zeker van dat in de oudheid geen 

graan werd in gevroren om larven enz. te doden. In de oudheid moeten er manieren zijn geweest om 

zuurstof uit graansilo's te halen om zo een vacuüm te creëren, waar ze ongetwijfeld toe in staat 

waren. Hoe dan ook, ik zou graag jullie mening willen krijgen over dit onderwerp. De dieren, die in 

de Torah worden genoemd, zijn vrij groot in vergelijking met een klander, maar klandertjes worden 

niet genoemd als dieren die we kunnen eten? En als we een graanproduct kopen, of het nu gaat om 

brood, pasta, enz., zullen er vrijwel zeker klandertjes in zitten ... Ik zou jullie mening hierover zeer 

op prijs stellen. 

  



Dit is een geweldige vraag en we waren een beetje perplex toen we probeerden deze te beantwoorden. 

 

Vanuit een rabbijns perspectief lijkt het erop dat het de bedoeling is om te proberen om je best te doen om 

ervoor te zorgen dat je zulke dingen niet eet. Als ze worden gevonden, moeten ze worden verwijderd. 

Wanneer dingen in een pot of oven vallen, wordt aangenomen dat ze erin zijn gevallen omdat ze stierven, 

waardoor de kans op ziekteverwekkende bacteriën waarschijnlijk groter wordt. Daarom had het gebod 

betrekking op potten en ovens. Voor meer hierover zouden we onze studie kunnen aanraden: “Onreine 

dingen - Potten en ovens”. 

 

Het is bijna onmogelijk om alle insecten of wormen in het voedsel te vermijden. We hebben talloze mijten 

en andere microscopisch kleine beestjes die op onze huid leven. Het is dus niet echt mogelijk om 

dergelijke dingen helemaal te vermijden, maar ons best te doen deze beestjes en wormen te vermijden, is 

logisch. Maar in het licht daarvan is het eerlijk gezegd niet mogelijk om het eten van onreine insecten 

volledig te vermijden. Hoe walgelijk het ook mag klinken, we eten waarschijnlijk allemaal dagelijks 

insecten. 

 

Laten we naar de volgende vraag gaan. 

 

Ik vroeg me gewoon af of jullie de passages kunnen uitleggen die gaan over de 3 Voorjaars Moadiem 

die beschrijven dat de (mannen) 3 keer per jaar voor Elohiem moeten verschijnen. Mogen vrouwen 

en kinderen niet deelnemen aan deze feesten, of mis ik iets? Bedankt voor jullie tijd! 

 

Voor JHWH verschijnen betekent dat je zelf in de Tempel verschijnt. Er zijn drie Moadiem die Feesten 

worden genoemd, en we zouden onszelf aan JHWH moeten presenteren in de Tempel als er nu een Tempel 

zou zijn. Dit zijn Ongezuurde Broden, Sjavoeot en Soekot. Dit was de verantwoordelijkheid van de man in 

het huishouden. De gehele familie zou nog steeds deelnemen aan de andere aspecten van de Moadiem. 

 

Hallo, onlangs vroeg een vriend van mij of Jesjoea in 2 Korintiërs 12: 9 tegen Paulus zegt dat alleen 

genade genoeg zou zijn na het kruis. Wat vinden jullie daarvan? Is dat Bijbels? Sjalom. 

 

2 Korinthe 12:9 

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Daarom zal Ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van 

Christus in mij komt wonen. 

 

In het Grieks staat hier het woord charis, wat 'gunst' en 'goedheid' betekent, en het beantwoordt direct het 

Hebreeuwse woord chanan, wat 'verlenen/aanbieden' betekent, zoals God Zijn gunst en vriendelijkheid aan 

ons aanbiedt. Zijn voortdurende gunst en vriendelijkheid zijn voldoende om ons door moeilijke tijden heen 

te helpen. 

 

Dit vers staat niet in de context van verlossing. Paulus zegt niet dat we de Wet van God niet moeten 

gehoorzamen, omdat er nu genade is, hoewel sommigen het helaas wel zo interpreteren. Paulus geeft 

commentaar op het functioneren in moeilijke tijden: 

 

2 Korinthe 12:10 

Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in volgelingen, 

in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig.  

  



Pauzeer even en denk erover na. De context gaat niet over redding. De context gaat over het vinden van 

troost in ons geloof door Jesjoea, ondanks de voortdurende uitdagingen van het leven. Ons geloof in het 

Woord en de verlossing die ons beloofd is, zouden voldoende moeten zijn om ons door elke beproeving 

heen te helpen. 

 

Er is altijd al genade geweest, voor en na het kruis. Noach vond genade in de ogen van JHWH (Genesis 

6:8), net als Mozes (Exodus 33:17). Genade die tot verlossing leidde, werd echter verwezenlijkt door 

Jesjoea, ondanks het feit dat dit met terugwerkende kracht werd uitgebreid tot iedereen die vóór de komst 

van Jesjoea geloofde. 

 

We gaan verder met de volgende vraag … 

 

Moeten wij als 'Messiaanse gelovigen' de bouw van de 3e Tempel ondersteunen (voorafgaand aan de 

oprichting van de Tempel in Ezechiël door de Messias)? TMJC.org haalt daarvoor goed argumenten 

aan, maar ik heb ook argumenten gehoord van gelijkgestemde gelovigen die ertegenin gaan. Haggaï 

1 lijkt te bevestigen dat God inderdaad de bouw van een permanente versie van de Mishkan heeft 

bevolen. Daniëls profetie over een anti-messias-figuur (Antiochus Epiphanes), die het in de toekomst 

zou ontheiligen, weerhield Ezra en Nehemia er niet van om de Tempel te herbouwen. Dus waarom 

zou angst voor een 'toekomstige herhaling' voldoende reden zijn om de wederopbouw van de 

Tempel niet te steunen. … dat in combinatie met de verschillende motivaties vanuit het rabbijnse 

Judaïsme? 

 

Het aardse priesterschap is nooit bedoeld om ons te vervolmaken, maar alleen om te wijzen op wat dat wel 

doet, en het zal ook in het millennium zo functioneren. Wij geloven dat de tempel die in 70 na Christus 

werd verwoest en dat Israël opnieuw werd verbannen, Gods oordeel was over Israël, net zoals Hij het de 

eerste keer liet gebeuren. Maar nu worden de Joden teruggebracht naar Israël. Wat als JHWH Zelf het op 

de harten van religieuze Joden leg om de Tabernakel op te zetten of om de Tempel te herbouwen, precies 

zoals Hij dat in de tijd van Ezra-Nehemia in de harten van het overblijfsel van getrouwe Joden plaatste? 

We zijn het eens dat we moeten wachten op de timing van JHWH, maar we kunnen ns voorstellen dat het 

verlangen om het priesterschap te herstellen en de Torah hoog te houden een goede zaak is. 

 

We gaan verder … 

 

Shalom, Geloven jullie dat Jahweh christenen vraagt om zuurdesem uit onze huizen verwijderen 

tijdens het feest van Ongezuurde Broden? Het lijkt mij dat dit een poging is om dit feest Bijbels te 

houden, wat we helemaal niet kunnen doen, zoals ik begrijp. Bedankt voor alle hulp bij dit 

probleem. 

 

Goede vraag. Wat we niet kunnen, is eten het van een Paschalam, aangezien er tegenwoordig geen Tempel 

en geen actief Levitisch priesterschap is. We kunnen ons ook niet voor JHWH in Jeruzalem bij de Tempel 

presenteren, aangezien er geen fysieke Tempel is. We kunnen rusten, ongezuurd brood / bittere kruiden 

eten, gezuurd brood uit onze woningen verwijderen en rusten op de rustdagen. Onze benadering van de 

Torah is altijd geweest om te doen wat je kunt doen, en als je dat niet kunt omdat er geen Tempel of 

Levitisch priesterschap is, dan kunnen die dingen niet. Anderen hebben misschien andere meningen over 

deze benadering, maar voor wat het ook waard is, wij geloven dat het redelijk is om de Torah te doen als 

we die Torah kunnen doen, en we denken dat dit voor de meeste mensen logisch is. 

  



Mijn vraag gaat over de kalender. Ik heb wat onderzoek gedaan naar een specifieke dag in de 5e maand 

(9e van Av), en er zijn op die dag veel historische gebeurtenissen gebeurd. Ik ben het volledig met jullie 

eens over het begin van de maand bij de nieuwe maan (het is eigenlijk alleen maar logisch), maar mijn 

vraag is of al deze belangrijke historische gebeurtenissen hebben plaatsvonden op dezelfde datum op de 

Hemel en Aarde-kalender versus de Hillel kalender? En is er een manier waarop ik terug kan kijken 

naar de datums volgens Hemel en Aarde kalender? Als ik de hemel en aarde-kalender probeer te 

googelen, vind ik niet de kalender waarnaar jullie verwijzen; heeft het een andere naam? 

 

Bij het onderzoeken van de 9e van Av-theorie zou men kunnen ontdekken dat veel daarvan niet goed wordt 

ondersteund door feitelijk primair bewijs, en dat veel daarvan speculatie zou kunnen zijn. Er kan enige 

waarheid zitten in het patroon van de 9e Av, niet specifiek als datum, maar als een algemene tijdsperiode van 

calamiteiten. 

 

Volgens de Misjna (Taanit 4:6) vonden er verschillende gebeurtenissen plaats op de negende Av. 

 

• De twaalf spionnen - Vermoedelijk is bij de gebeurtenis van de 12 spionnen de 9e Av opgezet 

als een problematische dag voor Israël in de toekomst. We hebben echter geen Bijbels verslag 

dat dit op de negende Av is gebeurd. 

• De vernietiging van de eerste tempel - De Misjna zegt dat de tempel werd verwoest op de 9e Av. 

De Bijbel zegt dat de vernietiging plaatsvond vanaf de 7e (2 Koningen 25:8) en eindigde op de 

10e (Jeremia 52:12). 

• De tweede tempel werd vermoedelijk vernietigd op de 9e van Av, maar dat is moeilijk te 

bevestigen. 

• De Bar Kochba opstand werd op 4 augustus 135 n.Chr door de Romeinen gestopt en was 

vermoedelijk op de 9e van Av. 

 

Alleen de vernietiging van de eerste tempel lijkt een definitieve verbinding te hebben met de 9e Av, maar meer 

specifiek, de 7e tot en met 10e. De andere dagen hebben misschien plaatsgevonden op of rond de 9e Av, maar 

dat blijft een kwestie van speculatie. 

Dan zijn er nog andere dagen die vaak worden genoemd als belangrijk voor de 9e Av, maar we zullen zien dat 

de feitelijke datums sterk variëren. 

 

• De eerste kruistocht was op de 24e Av 

• De Joden werden uit Engeland verdreven op de 9e Av 

• De Joden werden uit Frankrijk verdreven op de 10e Av 

• De Joden werden uit Spanje verdreven op de 7e Av 

• Duitsland begon de 1e wereldoorlog op de 9e of de 10e Av 

• Goedkeuring voor de “Eindoplossing” die leidde naar de holocaust begon op de 9e Av 

• De massadeportatie van Joden uit het getto van Warschau begon op de 9e Av 

• De AMIA bombardementen begonnen op de 10e Av 

• De Israëlische terugtrekking uit Gaza vond plaats op de 10e Av. 

 

Nogmaals, we zien hier grote verschillen met betrekking tot de werkelijke datum, maar er lijkt een patroon van 

negatieve gebeurtenissen te zijn, die plaatsvinden op de 9e Av, maar niet noodzakelijk op de 9e van Av. 

  



Met betrekking tot het helpen onderscheiden van een nauwkeurige berekening van de kalender, biedt dit niet 

veel ondersteuning. Er is geen bevestigd voorval op de 9e Av-dat overeenkomt met de Juliaanse of 

Gregoriaanse kalender, noch is er enige historische hemelse gebeurtenis, die ons een referentiekader zou 

kunnen geven om een oude Hebreeuwse kalenderberekening met terugwerkende kracht te kunnen opstellen. Dit 

geldt met name omdat het niet specifiek de 9e Av is die het ware patroon lijkt aan te geven, maar gewoon een 

dag in de nabijheid van de 9e Av. Voor een juiste kalenderberekening zou een juiste precisie erg belangrijk 

zijn. Bovendien, en meer specifiek voor de oorspronkelijke vraag, sprekend over de verschillende Hebreeuwse 

kalendertheorieën die er bestaan, en zelfs voor de voorgestelde Hebreeuwse kalenderberekening van 119 

Ministries, hebben we geen andere kalender gevonden die substantieel bijdraagt aan het feit dat deze 

historische gebeurtenissen echt op de 9e Av hebben plaatsgevonden. Als er enige waarheid is in de 9e Av als 

een historisch problematische dag voor Israël, dan is het meer in het algemeen en niet echt 100% op die dag. 

 

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) 
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