“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.”

Ben jij in het Nieuwe Verbond?
Ben JIJ in het Nieuwe Verbond?
De Wet van God was geschreven op het stenen hart van Israël. Ze wilden de Wet van God NIET doen.
Ezechiël 22:26
Zijn priesters hebben Mijn Wet geweld aangedaan, zij hebben de aan Mij geheiligde gaven
ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen
onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen gesloten voor Mijn
sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd.
Zacharia 7:12
Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar de Wet en de woorden
die de HEERE (JHWH) van de legermachten door Zijn Geest gezonden had, door de dienst van
de vroegere profeten....
In het Nieuwe Verbond zal Hij dezelfde Wet schrijven op ons hart van vlees. Dezelfde Wet, die Jeremia
en Ezechiël onderwezen en gehoorzaamden.
Jeremia 31:33 (Nieuwe Verbond)
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de
HEERE (JHWH): Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
Zie ook Hebreeën 8:8-12.
Dit is niet een "nieuwe" Wet, maar "dezelfde Wet" die altijd heeft bestaan.
Ezechiël 36:26-27 (Nieuwe Verbond)(en Ezechiël 11)
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt
en ze houdt.

Dat de Wet op ons hart wordt geschreven betekent, dat we die willen doen.
IN het Nieuwe Verbond zijn betekent dat je de Wet van God WILT doen.
Psalm 40:9
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw Wet draag Ik diep in Mijn
binnenste.
Jesaja 51:7
Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn Wet in zijn hart heeft, wees niet
bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen.
Dus, ben jij in het Nieuwe Verbond?
Zomaar een gedachte.
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.
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