“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.”

Blauw
Heeft een kind jou wel eens gevraagd: “Waarom is de hemel blauw?”
Velen kunnen de wetenschappelijke of fysieke reden geven waarom de lucht blauw is…
Maar waarom ís de lucht eigenlijk blauw?
Numeri 15:38-39
38
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes
moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een
blauwpurperen draad bevestigen. 39 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem
ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen
ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en
die doet, en heilig bent voor uw God.
De blauwe kleur herinnert ons dus dat we de gerechtigheid van onze Schepper moeten naleven en geen
dingen mogen najagen die tegen het Woord van God ingaan.
Heb je er ooit aan gedacht dat de lucht daarom misschien blauw is?
Zodat, telkens als we opkijken naar Hem, we herinnerd worden aan Zijn perfecte wegen?
Gewoon een gedachte.
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
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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