
 
 

 

“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 – Steniging 

 

 

Het duurt niet lang voordat je tot het besef komt dat er in de Torah ook wordt geschreven over de 

doodstraf.   

 

Kort gezegd, kunnen deze geboden niet worden uitgevoerd omdat er op dit moment geen Bijbelse 

instantie is om over deze zaken recht te spreken.  

 

Daarbij leven wij in een land waarin een overheid, die niet op basis van Torah is aangesteld, het voor het 

zeggen heeft, en zij staat geen rechtsproces toe dat is gebaseerd op Torah.   

 

We raden je aan om je goed in dit onderwerp te verdiepen, omdat mensen die de Torah niet volgen zich 

vaak behoorlijk kunnen storen aan deze geboden. 
 
Zij gaan ervan uit dat iemand die Torah wil volgen opeens iedereen wil stenigen.  
 
Zo werkt het dus niet helemaal, en dergelijke misverstanden zorgen voor veel verwarring over dit 

onderwerp. 

Alle geboden van God zijn goed, en ze zijn met een goede reden aan ons gegeven. 

 

Wil je dit onderwerp dieper onderzoeken, bekijk dan onze studie “Moeten we onze kinderen stenigen?” 

 

 

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) 
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