
 
 
““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.” 

De blinden leiden de blinden 

 

Lukas 6:39 
Hij sprak tot hen een gelijkenis: “Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen 

zij niet beiden in een kuil vallen?” 

 

Willen we een gelijkenis op de juiste wijze interpreteren, dan moeten we de Bijbel zichzelf laten 

uitleggen. 

 

Wie is de persoon die KAN zien? Wie is de persoon die NIET blind is? 

 

"Zien" (niet blind zijn) is causaal verbonden met het kennen en het doen van de Wet van God. 

 

Psalm 119:18 
Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw Wet. 

 

Ezechiël 44:5 
De HEERE (Jahweh) zei tegen mij: “Mensenkind, sla er acht op, zie met uw ogen en hoor met 

uw oren alles wat Ik met u spreken zal aangaande alle verordeningen van het huis van de 

HEERE (Jahweh) en aangaande alle wetten ervan...” 

 

Wie is de persoon die NIET KAN zien? Wie is de persoon die blind IS? 

 

Het negeren van de Wet van God, zoals opgeschreven door Mozes, is causaal verbonden met blind zijn: 

 

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. 

 

Dus waarom noemde onze Messias de Farizeeën blinden? Hielden de Farizeeën de Wet van God niet. 

 

Nee, dat deden ze niet. 



 

Ze kenden de Wet van God, maar hun focus was op het gehoorzamen van de geboden van mensen, die 

ze hadden gebouwd rondom de Wet van God. 

 

Zij hielden hun eigen tradities, die in strijd waren met het Woord van God. 

 

Ze hebben de Wet van God opzij gezet voor de tradities van mensen. 

 

Ze maakten Mozes krachteloos door hun tradities. 

 

En wat denk je, het krachteloos maken van Mozes was ... nou, volgens onze Messias een heel slechte 

zaak om te doen … 

 

Markus 7:1-13 
En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de Schriftgeleerden, die uit 

Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat 

is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten 

niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de 

overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst 

gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te 

houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. 

Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: “Waarom wandelen Uw discipelen 

niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?” 

Maar Hij antwoordde hun: “Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er 

geschreven staat:” 

 

'Dit volk eert Mij met de lippen, 

maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.' 

Maar tevergeefs eren zij Mij  

door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.' 

 

“Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals 

het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u.” En Hij zei tegen hen: 

“U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want 

Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet 

zeker sterven; maar u zegt: 'Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat 

wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde.' En u laat hem 

niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos 

door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.” 

 

Mattheüs 23:1-3 
Toen sprak Jezus (Jesjoea) tot de menigte en tot Zijn discipelen: “De Schriftgeleerden en de 

Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet 

nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar 

doen het zelf niet.” 

 

Johannes 8:39 
Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: “Abraham is onze vader”. Jezus (Jesjoea) zei tegen hen: 

“Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen”. 



 

Maar wat deed Abraham dan? 

 

Genesis 26:5 
…Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn 

verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft. 

 

We hopen dat dit voor jou tot zegen is en raden je aan de waarheid van het HELE Woord van God te 

onderzoeken, en de doctrines van mensen te toetsen. Ze hebben het Woord van God - de Wet van God, 

zoals opgeschreven door Mozes- krachteloos gemaakt ... net zoals de Farizeeën deden. 

 

En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 
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WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 
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