
 
 

 

“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.” 

 

Bruggen van Berea – Kalender 

 

Een van de onderwerpen waarover oneindig veel discussies worden gevoerd binnen de Hebrew Roots 

beweging is de kalender. Als we proberen om de feestdagen, die door onze Schepper aan ons zijn 

gegeven, op de juiste manier te houden, zijn er meerdere kalenders waaruit we kunnen kiezen, waarvan 

de berekening allemaal op de Torah is gebaseerd. Ook al geven wij onze mening over de kalender in 

onze studie-serie “Tijd: De kalender van onze Schepper”, we geven meteen toe dat wij niet 100% zeker 

zijn dat wij het goed hebben. 

 

Om aan te geven hoe serieus de discussie is en hoe diep het onderwerp sommige mensen raakt, laten we 

je weten dat 119 Ministries dagelijks wordt aangevallen vanwege onze visie daarop.   

 

Er zijn mensen die proberen om anderen te beïnvloeden om 119 Ministries niet te steunen en onze 

studies niet te delen, vanwege onze visie op de kalender, of tenminste op grond van wat zij 

veronderstellen dat onze positie is, want soms zitten ze er naast. 

 

Helaas is dit een onderwerp dat scheiding brengt. En juist de mensen die de verschillen het meest 

benadrukken zijn de mensen die denken dat ze alle antwoorden hebben over dit onderwerp.. en helaas 

zijn ze talrijk… en ze zijn het allemaal oneens met elkaar.  
 
We maken ons zorgen over iedereen die beweert dat hij de kalender van onze Schepper helemaal 

begrijpt.   

 

Toch is het goed om je in dit onderwerp te verdiepen, misschien kan je ons materiaal over dit onderwerp 

bekijken en onderzoeken, en wees op je hoede voor iedereen die beweert het helemaal te snappen.   
 

Wij raden je echter aan om mensen te vermijden die anderen kleineren of aanvallen over zaken van de 

kalender. Uiteindelijk zien we dat deze groepen het Lichaam meer schade dan goeds brengen. Dergelijk 

gedrag en karakter zijn niet tot eer van onze Schepper. 

 

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.  

http://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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