“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 – Redding
Redding is het gevolg van genade, en dat is altijd zo geweest. Al kan er soms wat verwarring zijn over
deze kwestie. We hebben een aantal studies gemaakt, waarin we daar uitgebreid op ingaan, zoals de
“Paulinische Paradox Serie,” en “Geloven.”
In het kort betekent het feit dat er iets meer geboden zijn dan we in eerste instantie dachten, als we
binnen het traditionele christendom zijn opgegroeid, niet dat er iets is veranderd.
Het houden van de Sjabbat draagt niet meer bij aan je redding, dan dat je geen overspel pleegt.
Het dragen van tzietziets draagt niet meer bij aan je redding dan het eren van je ouders.
“Rein” eten draagt niet meer bij aan je redding dan dat je niet van iemand anders steelt.
Alle geboden zijn een middel om God en anderen lief te hebben, zo simpel is het.
Gehoorzaamheid komt voort uit liefde, niet om je redding te verdienen.
Op het moment dat we het reddingsplan binnengaan, op grond van wat onze Messias voor ons heeft
gedaan, op grond van ons geloof in het Woord van God, zou het zo moeten zijn dat we willen “doen”
wat we zeggen te geloven… namelijk het Woord van God.
Dus, gehoorzaamheid zorgt niet voor redding, maar redding zorgt voor gehoorzaamheid.
1 Johannes 2:3-6
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie
zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid
niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt
geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo
wandelen als Hij gewandeld heeft.
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.
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)

