“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 vereenvoudigen. 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.”

De drie dingen die de Wet doet
Het Hebreeuwse woord dat in het Nederlands wordt vertaald met ‘wet’, is Torah. Het betekent
onderwijs.
Zoals elke liefdevolle Vader, geeft God ons Zijn onderwijs, Zijn wet, om ons te leren wat de beste
manier is om te leven.
Gods onderwijs, Zijn Wet, doet slechts 3 dingen.
1) Geeft een definitie van zonde
2) Zegent ons als we luisteren (gehoorzamen)
3) Vervloekt ons als we ongehoorzaam zijn (zonde)
Laten we de Bijbel erbij pakken:
1) De definitie van zonde
Jeremia 44:23
U hebt door die offers tegen de HEER (J HW H) gezondigd en niet naar Hem geluisterd; u hebt
zijn wet, zijn voorschriften en bepalingen niet nageleefd; daarom zijn nu deze rampen over u
gekomen.’
Ezechiël 18:21
Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn
verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal
niet sterven.
Daniel 9:11
Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem.
Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet
van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

Romeinen 3:20
Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden omdat hij de wet onderhield; de wet doet
alleen maar de zonde kennen.
Romeinen 7:7
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren
kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de
wet niet zei: U ZULT NIET BEGEREN.
1 Johannes 3:4
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.
2) De Wet zegent ons als we gehoorzamen
Deuteronomium 11:26-27
26
Zie ik houd u vandaag zegen en vloek voor. 27 de zegen, als u luistert naar de geboden van de
HEERE, uw God, die ik u vandaag gebied.
Psalm 112:1
Prijs (JHWH) de HEER! Welzalig de man die de HEERE (JHWH) vreest, die grote vreugde
vindt in Zijn geboden.
Psalm 119:1-2
1
Gelukkig degene die onberispelijk leeft, en de weg van de wet van de HEER volgt.
2
Gelukkig degene die zijn gebod onderhoudt, en Hem wil zoeken met heel zijn hart.
Psalm 128:1
Gelukkig de man die ontzag kent voor (JHWH) de HEER, en de wegen van (JHWH)
de HEER bewandelt.
Spreuken 8:32
Welnu, zonen, luister naar mij: gelukkig degenen die zich aan mijn wegen houden!
Jesaja 56:2
Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de sabbat
onderhoudt, hem niet ontheiligt, en zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.’
Mattheus 5:6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Mattheus 5:10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van
de hemel.
Lucas 11:28
Maar hij zei: Integendeel, gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven

Jacobus 1:25
Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal,
omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, gelukkig zijn
in wat hij doet.
1 Petrus 3:14
Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. VREES
HUN BEDREIGINGEN NIET EN LAAT U NIET VERONTRUSTEN
Openbaring 22:14
Gelukkig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens,
en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
3) Vloeken als we ongehoorzaam zijn
Deuteronomium 11:28
de vloek, als u niet luistert naar de geboden van (JHWH) de HEERE, uw God, en van de weg die
ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.
Deuteronomium 28:15
Als u echter niet gehoorzaamt aan (JHWH) de HEER uw God, en zijn geboden en voorschriften,
die ik u vandaag opleg, niet stipt ten uitvoer brengt, dan zullen de volgende vervloekingen over u
komen en u treffen:
Deuteronomium 28:20
(JHWH) De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand
neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden,
waarmee u Mij verlaten hebt.
Deuteronomium 28:45
Al deze vervloekingen komen op u neer, en zullen u achtervolgen en treffen tot u bent vernietigd,
omdat u niet hebt gehoorzaamd aan (JHWH) de HEER uw God, en de geboden en bepalingen die
Hij u gaf, niet hebt onderhouden.
Jozua 8:34
Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles
wat in het wetboek geschreven staat.
Nehemia 10:28-30
28
De rest van het volk, de priesters, de Levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren,
en al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen om de wet van God te houden, hun
vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie kennis en inzicht had, 29 verbonden zich met hun
broeders en hun vooraanstaanden en namen met een zelfvervloeking en een eed de verplichting op
zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God, die gegeven was door de dienst van
Mozes, de dienaar van God, en dat zij alle geboden van (JHWH) de HEERE, onze Heere, al Zijn
bepalingen en Zijn verordeningen, in acht zouden nemen en houden: 30 Wij zullen onze dochters
niet aan de volken van het land geven, en hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen.

Psalm 119:21
U bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen.
Jeremia 11:3
en zeg tegen hen: Zo zegt (JHWH) de HEERE, de God van Israël: Vervloekt is de man die niet
luistert naar de woorden van dit verbond,
Galaten 3:10
Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat
geschreven: “VERVLOEKT IS EEN IEDER, DIE ZICH NIET HOUDT AAN ALLES, WAT
GESCHREVEN IS IN HET BOEK DER WET, OM DAT TE DOEN.”
Openbaring 22:3
En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en
Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
De Wet van God geeft ons een definitie van zonde, zodat we de zonde uit de weg kunnen gaan. Als we
ons vertrouwen stellen op het Woord van God – dat is wie onze Messias was en is in het vlees –
inclusief de Wet van God die in het Woord van God staat, dan wordt Zijn genade aan ons geschonken in
geloof, waardoor we door Zijn redding tot het eeuwige leven worden gebracht, en de vloek wordt
verwijderd die op ons lag doordat we de Wet hadden overtreden.
Het Woord van God, waarvan wij geloven dat het de waarheid is, zegent ons als we leven naar het
Woord van God, als we het uitleven in alle aspecten van ons leven. Zij die het Woord van God geloven,
zullen daar vanuit het Woord van God doen, want mensen brengen slechts die dingen in praktijk
waarvan ze in hun hart overtuigd zijn.
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.
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)

