“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.”

Echad: De noodzaak tot eenheid
Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders
en zusters eendrachtig samen te wonen.
Psalm 133:1

Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik
dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
Galaten 5:15

vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden
door de band van de vrede:
Efeziërs 4:3

dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen
dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
Johannes 17:23

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God
1 Johannes 4:7

Houd voor alles vast aan de liefde voor elkaar,
want de liefde bedekt tal van zonden.
1 Petrus 4:8

Het strekt een man tot eer zich van ruzie te onthouden,
maar een dwaas maakt altijd ruzie.
Spreuken 20:3

een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn
voor allen. Hij moet een bekwame en geduldige leraar zijn,
2 Timotheüs 2:24

Verdraag elkaar en vergeef de ander.....
Colossenzen 3:13

En de vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid
voor hen die vrede stichten
Jacobus 3:18

...wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben, wie zijn broeder niet
liefheeft, blijft in de dood
1 Johannes 3:14

Ten slotte, wees allen eensgezind vol medeleven,
heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk
1 Petrus 3:8

Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop...
één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader...
Efeziërs 4:4-6

Als 119 Ministries zijn we ons ervan bewust dat degenen die onderwijs geven naar een hogere standaard
zullen worden geoordeeld. En we erkennen dat we leraren zijn die overtuigd zijn van wat we
onderwijzen. Maar we benadrukken dat wij mede-broeders zijn die enkel willen delen wat ze gaandeweg
hebben mogen ontdekken, of zo je wil, mede-bedelaars, die anderen willen laten zien waar het brood is.
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om te delen met het Lichaam en we willen je bedanken dat je
onze video’s bekijkt en samen met ons bereid bent alles te onderzoeken. We weten dat er veel manieren
zijn waarop de Schrift wordt geïnterpreteerd. En daarom hebben we deze boodschap gemaakt.
Aan het begin van onze bediening namen we een video op met de titel “Verdeeld door de Waarheid of
Verenigd in de Fout”. Die studie behandelt de scheiding die er ontstaat tussen degenen die zich houden
aan alles wat er in het Woord staat en degenen die vasthouden aan het onderwijs van mensen.
Dat onderwijs is gebaseerd op Mattheus 10 waar Jesjoea in vers 34 zegt, “Denk niet dat ik gekomen ben
om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
Het zwaard waar Hij het over heeft, is overduidelijk het Woord. Dus, het eeuwige Woord moet de basis
zijn van ons geloof.
Heb je de volledige waarheid van het Woord wel eens aan iemand verteld, waarbij diegene opeens het
onderwerp verandert naar de noodzaak om de eenheid binnen het Lichaam te bewaren?
Dat roept de volgende vraag op: Moeten we compromissen sluiten ten aanzien van de waarheid in het
belang van eenheid, of moet de waarheid juist de bron zijn van onze eenheid?
Wat is de Bijbelse definitie van eenheid?

Jesjoea bracht het Eeuwige Woord en vermaande degenen die het Woord aan de kant schoven om in
plaats daarvan menselijke tradities te volgen, zoals we in Marcus 7 kunnen lezen. Kijk maar eens:

Marcus 7:8-9
8
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen…
9
En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw
overlevering te houden.
De essentie van dat onderwijs is dus dat we niet verbaasd moeten zijn over de scherpe scheiding die er
zal komen met degenen die willen vasthouden aan menselijke tradities, als jij het eeuwige Woord wilt
volgen.
We hebben echter een groeiende ontwikkeling waargenomen die in de afgelopen jaren een verandering
in het Lichaam van de Messias heeft veroorzaakt. We doelen dan op de trend dat mensen bereid en ervan
overtuigd zijn dat ze moeten scheiden van degenen die het eeuwige woord anders interpreteren dan
zijzelf. En voor sommigen is de interpretatie van het Woord niet eens datgene wat de scheiding
veroorzaakt; Voor sommige mensen zou het om een onderwerp kunnen gaan waarover in de Schrift
totaal niet wordt gesproken.
We krijgen elke dag veel e-mails. Ooit hadden we contact met iemand die ons vertelde dat een plaatje
dat wij in een studie over de Ark van het Verbond hadden gebruikt, niet correct was en als wij die
afbeelding niet zouden veranderen, diegene ons onderwijs niet langer zou delen.
We werden daar erg verdrietig van. Niet zozeer dat deze persoon onze studies niet meer wilde delen,
maar dat deze persoon zo graag de gemeenschap wilde verbreken vanwege een interpretatie van hoe de
Ark van het Verbond eruit zou hebben gezien. Er zijn verscheidene meningen hoe de ark er uit zou
kunnen hebben gezien. En wie weet wie het bij het juiste eind heeft? En wat nog belangrijker is, waar in
de Schrift wordt ons opgedragen om de gemeenschap met iemand te verbreken omdat de meningen over
hoe de ark eruit heeft gezien verschillen?
Als het ooit belangrijk was om de eenheid in het Lichaam van de Messias te bewaren, dan is het nu wel.
En juist nu lijkt het alsof het overal om ons heen aan het afbreken is.
Toen ik de hedendaagse kerk nog bezocht, zag ik veel “interne” discussies. Dergelijke discussies
zorgden ervoor dat mensen met verschillende meningen tegenover elkaar werden gezet en soms leidde
dat zelfs tot een kerkscheuring. Toch was er, ondanks al die verschillen, een zekere mate van eenheid
omdat ze allemaal wisten dat ze volgelingen van dezelfde God waren.
In die tijd hoorde ik echter nauwelijks dat er negatief werd gepraat over mensen die een andere mening
hadden. Vandaag de dag zie ik echter onder degenen die Torah willen naleven de houding “op mijn
manier, en niet anders” overheersen waardoor er geen ruimte is voor verschillende meningen. Er zijn
veel onderwerpen van discussie. Bijvoorbeeld over de naam (hoe we die moeten uitspreken, of we
transliteratie moeten vermijden), de kalender (sikkel, conjunctie of Hillel), kan de eerste maand vóór de
equinox beginnen of moet hij daarna beginnen? Welke vertaling moeten we gebruiken? Bestaat er een
hel? Is er echt een poel van vuur? En het altijd verhitte debat over de drie-eenheid.

We begrijpen dat er verschillende meningen zijn. Echt waar. En het is duidelijk dat er iemand is die
gelijk heeft en iemand die géén gelijk heeft ten aanzien van deze onderwerpen. Toch zijn wij van
mening dat het zwart maken van iemand anders Zijn naam geweld aan doet, en dat is veel erger dan die
naam verkeerd uit te spreken of iets ten onrechte voor waar houden.
Zouden deze onderwerpen, op basis van de Schrift, aanleiding moeten zijn om de gemeenschap met
elkaar te verbreken? Overweeg het volgende eens:
1 Corinthiërs 13:9-10
9
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

10

maar wanneer het volmaakte zal

Denk daar eens over na. “We kennen ten dele”. Dat betekent dat we niet alles weten. Paulus zei dit 2000
jaar geleden. Hoeveel te meer kennen we nu TEN DELE? Laten we verdergaan:
1 Corinthiërs 13:11-12
11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12 Nu immers kijken wij
door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Bij 119 Ministries zijn we ervan overtuigd dat iedereen op bepaalde punten wel gelijk, en op andere
punten ongelijk heeft. We zijn allemaal beperkt in wat we waarnemen, maar als Jesjoea terug komt, zal
Hij alles duidelijk maken. Maar tot die tijd hebben we elkaar des te meer nodig in onze wandel om het
VOLLEDIGE Woord van God na te streven. En we moeten begrijpen dat het niet erg is als we hier en
daar van mening verschillen. In feite is het niet meer dan logisch dat we over sommige onderwerpen
anders denken en het is dan ook vanzelfsprekend om het niet overal over eens te zijn.
Als iemand een andere mening heeft over hoe we met een bepaald element uit de Torah moeten omgaan,
moeten we NIET beledigd zijn. We moeten ons juist verheugen dat ze hun best doen om de Torah te
volgen in plaats van die af te wijzen zoals velen vandaag de dag doen. We veroordelen niemand die de
Torah op een andere manier navolgt dan wijzelf. En we bidden dat niemand ons zal veroordelen dat wij
de Torah anders interpreteren dan zij doen.
Sommigen lijken maar al te graag de gemeenschap te willen verbreken en kijken zelfs neer op mensen
die de Hoogtijden van de Vader op andere dagen vieren dan zij doen. Eén persoon vertelde ons zelfs dat
we vervloekt zijn omdat we de Hoogtijden op een andere manier vieren dan zij doen. Terwijl de
Hoogtijden van de Vader vandaag de dag DOOR NIEMAND VOLLEDIG in gehoorzaamheid
KUNNEN worden onderhouden. Over het algemeen is het beste wat we kunnen doen ze gedenken. In
herinnering brengen. NERGENS in de schrift staat het gebod dat we ze precies goed moeten gedenken.
Het belangrijkste twistpunt binnen de kalender is de berekening van de Hoge Sabbatten, iets wat
inderdaad KAN worden gehoorzaamd. Er is dan ook een goede reden om ernaar te streven de juiste
kalender te houden om de juiste Hoge Sabbatten te vieren. Ten aanzien van deze kwestie begrijpen we
heel goed dat je je de Hoogtijden anders viert dan anderen als je er van overtuigd bent dat zij die dagen
op de verkeerde dag vieren. Maar het lijkt ons niet de bedoeling om anderen te bespotten of belachelijk
te maken als ze andere dagen vieren dan jij.

Een aantal jaren geleden hadden we vrienden die naar ons toekwamen om samen Soekot
(loofhuttenfeest) te vieren. Zij vierden het echter net een dag ná ons. Onze vrienden wisten dat wij het
op een andere dag vierden dan zij. Wij wisten dat zij het op een andere dag vierden dan wij. Maar we
lieten ons niet tegenhouden, door dat verschil in visie, om gemeenschap met elkaar te hebben.
Geen van beide partijen keek op de ander neer of maakte de ander belachelijk. We waren het gewoon
oneens. We praatten er op een gegeven moment even over, maar dat was alles. Er zijn zoveel andere
zaken om over te praten. We voelden niet de noodzaak om uit elkaar te gaan vanwege een mening die
waarschijnlijk onderwerp van discussie zal blijven tot Jesjoea terug komt. Als Hij terugkomt, zal Hij
laten zien hoe het allemaal zit. Maar tot die tijd is het totaal niet opbouwend voor het Lichaam van de
Messias om uit elkaar te gaan of zelfs vervloekingen over de ander uit te spreken omdat de ander Zijn
dagen middels een andere kalender dan jij viert.
Het is niet gepast om een andere messiaanse Torah-positieve gelovige te bespotten vanwege afwijkende
kalenders, 12- of 24-urige sabbat, of iets dergelijks. We hebben zoveel mensen gezien die elkaar
aftroeven over deze onderwerpen dat we daar erg verdrietig van zijn geworden. Natuurlijk hebben we
allemaal onze overtuigingen ten aanzien van deze punten. Maar als je ervan overtuigd bent dat je
broeder, die ervan overtuigd is dat de Torah ook vandaag de dag nog moeten worden nageleefd, het
werkelijk verkeerd ziet op een bepaald punt, zou je in plaats van hem te veroordelen niet liever voor hem
gaan bidden? Zouden we hem bruut moeten bestraffen om hem daarmee te beschamen en te overtuigen
dat hij verkeerd zit, of zouden we de Vader moeten vragen om Zijn weg aan ons allemaal bekend te
maken?
Niemand van ons, en ik bedoel echt NIEMAND heeft voor 100% gelijk over alles. Persoonlijk geloof ik
dat deze dingen moeilijk voor ons zijn OMDAT het onze harten aan het licht brengt. Niemand wil
ongelijk hebben. En als we worden uitgedaagd, dan is de eerste natuurlijk reactie een hoogmoedige “Ik
heb het niet verkeerd.” Waar het echter uiteindelijk om draait is dat we een verlangen hebben om Zijn
Feesten en de daarbij horende Hoge Sabbatten op de juiste dagen te vieren. Het is ons hartsverlangen om
de Torah te onderhouden. Dat is wat we echt willen. Dat is de eerste en grootste overwinning. Het
VERLANGEN hebben om het GEHELE Woord van God te gehoorzamen. Het in onze daden uitwerken
volgt daaruit.
Als we Zijn vastgestelde tijden denigreren tot domme argumenten en het bijten van elkaar, slaan we de
plank volledig mis. Het gaat er namelijk om dat we nederig wandelen met God.
Jacobus 1:21
Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het
in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
Ontvang met zachtmoedigheid. Niet: dring het tegen wil en dank op. Niet: trots met de vinger wijzen.
Maar ontvang met zachtmoedigheid.
Overweeg ook:
Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, genadig te zijn en nederig de weg te gaan van je God.

Doe recht, wees genadig en wandel nederig met God.
Wandel NEDERIG met God. Niet opschepperig, niet hoogmoedig, maar juist nederig.
Als iemand een andere visie op de Schrift heeft dan jij, is dat prima. Wandel nederig met je God.
En laten we de eerste twee niet vergeten: doe recht en wees genadig.
Is iemand veroordelen of over anderen klagen omdat ze niet het zelfde geloven als jij recht doen of
genadig zijn? Nauwelijks.
Bij anderen klagen brengt je nergens. Als het dan al de moeite van het klagen waard is, dan is het nog
VEEL MEER de moeite van gebed waard! Plant geen wortel van bitterheid in je broeders en zusters
door over hen te klagen bij anderen. Ga ermee naar de Vader.
Door te klagen richt je de aandacht op het probleem. Door te bidden richt je de aandacht op degene die
het probleem kan oplossen. En net zo goed als gebed ONS meer verandert dan dat het de
omstandigheden verandert, zo is het ook met klagen. Dus klaag niet, mopper niet, kap het niet af. Bid.
Heb je je wel eens afgevraagd waar klagen uit voortkomt? Als we daar even over doordenken,
ontdekken we dat het voorkomt uit ontevredenheid dat het leven niet gaat zoals WIJ vinden dat het zou
moeten gaan. Er is echt geen andere reden om te klagen. We proberen gewoon om onze mening op te
dringen aan een ander of onze omstandigheden geforceerd te veranderen.
Ik herhaal: Als we daar even over doordenken, ontdekken we dat klagen voorkomt uit ontevredenheid
dat het leven niet gaat zoals WIJ vinden dat het zou moeten gaan. Er is echt geen andere reden om te
klagen. We proberen gewoon om onze mening op te dringen aan een ander of onze omstandigheden
geforceerd te veranderen.
En als we proberen om onze meningen aan een ander op te dringen, brengt dat alleen maar scheiding.
Dat is het enige wat het voortbrengt. Dus de volgende keer als je merkt dat je jouw mening aan iemand
anders probeert op te dringen, denk dan alsjeblieft aan de zin: “Als je dingen forceert, breek je dingen
af.”
Misschien is dat de reden dat Paulus in Romeinen het volgende zegt:
Romeinen 12:3
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet
denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder
heeft toebedeeld.
Overweeg de woorden Paulus aan de gemeente in Filippi.
Filippenzen 2:3
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker
achten dan zichzelf.
Kunnen we laatdunkend spreken over de ander als we hen voortreffelijker dan onszelf achten? Kunnen
we schande spreken of iemand proberen te vernederen als we hen beter achten dan onszelf? Nee. We
KUNNEN echter onze visie op de Schrift met hen delen en erover doorpraten. EN als we daarna nog
steeds van mening verschillen kunnen we het erover eens zijn dat we het oneens zijn en de Vader bidden
om ons ALLEMAAL te helpen om te leren en te groeien.

Denk eens aan wat Paulus zei tegen de kerk van Filippi:
Filippenzen 2:14-16
14
Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult
zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u
schijnt als lichten in de wereld, 16 door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem
met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet
tevergeefs heb ingespannen.
“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen”
Als anderen het niet met je eens zijn, bid. Doe alles zonder morren en meningsverschillen. We hebben al
vaak meningsverschillen zien uitmonden in een discussie over wie het meest geestelijk is omdat iemand
van zijn eigen gelijk is overtuigd, waar alle anderen het per definitie verkeerd hebben. Misschien dat
Paulus wel aan een dergelijke situatie refereerde in zijn brief aan de Kerk van Corinthe toen hij het
volgende zei:
1Corinthiers 11:17-19
17
Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar
slechter van wordt. 18 Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente
verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. 19 Want er moeten ook afwijkingen in de
leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.
Ben je van plan om te bewijzen dat jij gelijk hebt? Waarmee je wilt bewijzen dat JIJ Zijn goedkeuring
hebt?
Het zou vanzelfsprekend ons verlangen moeten zijn om Hem op elk moment van de dag te plezieren.
Maar wij zien niet hoe kwaadspreken, zwartmaken of discussiëren met mensen die de Torah op een
andere manier naleven dan jij, een plezier kan zijn voor de Vader.
De aloude profeten predikten bekering aan degenen die de Wet afwezen, niet aan degenen die de Wet
naleefden. Het is één ding om de Wet af te wijzen. Maar het is een volslagen ander iets als je het per
ongeluk verkeerd naleeft. Als jij gelooft dat een broeder of zuster het bij het verkeerde eind heeft, praat
daar dan met hem of haar over. En wat de uitkomst van dat gesprek ook is, bid voor die ander!
We zeggen daarmee NIET dat ernaar streven om de Wet op de JUISTE manier na te leven niet
belangrijk is. Helemaal niet. Het zou ons aller verlangen moeten zijn. We willen alleen maar duidelijk
maken dat als er onenigheid is over HOE iets moet worden gehoorzaamd op “de juiste manier”, we het
oneens zouden moeten kunnen zijn omwille van de liefde en ons erin moeten verheugen dat degene met
wie we het oneens zijn, probeert om de Wet op de juiste manier NA TE LEVEN. En laten we vooral
bidden dat ze de Schrift blijven onderzoeken om de zaak helder te krijgen. En bid dat we een open hart
mogen houden dat bereid is onze eigen visie te veranderen als dat nodig is. En dat alles vanuit liefde.
Laten we nu teruggaan naar 1 Corinthiërs 13 om ons te richten op een vers dat we nog niet hebben
besproken:

1 Corinthiërs 13:9-12
9
want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal
wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een
kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
En dan vers 13:
1 Corinthiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Het is de hoogste tijd om LIEF TE HEBBEN. Je hoeft het niet eens te zijn met iemand anders. Maar je
kan hem niet afwijzen omdat zijn visie op het navolgen van de wegen van de Vader anders is dan die
van jou. Die ander streeft er tenminste naar Zijn wegen na te leven. Als hij naar ZIJN wegen streeft en
niet naar menselijke tradities, welke reden heb jij dan voor een scheiding? Volg ten aanzien van die
zaken een andere weg en wandel zoveel mogelijk samen achter de Vader aan. De dag zal komen dat
Jesjoea terugkomt en ons alles duidelijk zal maken. We hebben allemaal wel ergens gelijk en ergens
ongelijk. En Hij zal ons op alle gebieden de juiste weg laten zien.
Niemand is in staat om de gedachten van een ander te VERANDEREN. Het enige wat we kunnen doen
is te laten zien wat wij geloven en daarmee doorgaan met een bereidheid om die visie te veranderen als
vanuit het Woord blijkt dat je het anders moet interpreteren.
Overweeg de woorden van de Vader door Jesaja eens:
Jesaja 1:18
De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze
worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
“Laten we zien wie er in zijn recht staat.”
Zelfs de Vader staat open voor een gesprek in plaats van dat hij ons “in het juiste spoor zet”. Toch is Hij
vanzelfsprekend de ENIGE die gelijk heeft. Dus zelfs hier zien we dat Hij ons een voorbeeld geeft om
met anderen samen te werken in plaats van anderen te commanderen.
Het zou ons hartsverlangen moeten zijn om de Vader te plezieren en niet alleen maar om gelijk te
hebben! En we moeten voor anderen bidden dat ze datzelfde verlangen zullen hebben. Zoals een
geliefde Torah-leraar eens zei, we moeten eerst aan onze EIGEN HARTEN werken, niet aan die van
anderen. Als ons hart oprecht is voor Hem, begint onze reis in gehoorzaamheid. Leren en groeien met
elkaar, nederig helpen en nederig geholpen worden.
Dus waarom het contact verbreken? Kunnen we het gewoon oneens zijn? Als iemand de Torah afwijst,
dan kunnen we nog enigszins begrijpen dat je in discussie gaat. Maar waar de ander de Torah op een
aantal punten anders interpreteert dan jij is er geen reden voor scheiding. Blijf gehoorzamen en verschil
van mening over deze enkele onderwerpen.
Psalm 133:1

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
Staat er “het eens zijn”? Nee, er staat eensgezind samenwonen. Waar is de zin, “eens dat we het oneens
zijn”? Hoe groot is de kans dat je zij aan zij met een ander wandelt terwijl je het 100% met elkaar eens
bent op alle punten in de Schrift? Dat gebeurt ALLEEN als Jesjoea terugkomt en ons laat zien hoe het
zit.
We hebben allemaal verschillende gaven, talenten en mogelijkheden. Als we iemand in het geloof
afwijzen omdat ze de Torah niet op dezelfde manier interpreteren als wij doen, doen we niet alleen hen
verdriet, maar we beschadigen ook onszelf. We laten zoveel mogelijkheden liggen om dieper te groeien
in het geloof als we een broeder of zuster in de Heer afwijzen vanwege een meningsverschil dat niet
eens zo belangrijk blijkt te zijn als wij willen doen geloven.
Ik moet denken aan een moment waarop een Wetgeleerde naar Jesjoea kwam:
Lucas 10:25-26
25
Daar kwam een wetgeleerde naar Hem toe om Hem op de proef te stellen. ‘Rabbi,’ zei hij,
‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ 26 Hij zei tegen hem: ‘Wat staat er
in de wet geschreven? Hoe leest u dat? (WV)
“Hoe leest u dat?” Ik vind dit antwoord GEWELDIG. “Hoe leest u dat?”
Wat betekent het? Dat er waarschijnlijk VERSCHEIDENE manieren waren om ‘het te lezen’.
Verscheidene, zodat het afhankelijk van iemands gezichtspunt kon worden geïnterpreteerd.
Lucas 10: 27-28
27
Hij gaf ten antwoord: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel,
met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 Hij zei tegen hem: ‘Juist
geantwoord! Doe dat en u zult leven.’ (WV)
We volgen allemaal de Torah na. Kunnen we het daarover niet eens zijn? Heeft iemand van ons op alle
punten gelijk? Nee. Verre van dat. We hebben allemaal wel ergens gelijk, maar op een ander punt
ongelijk. Laten we dus bidden om wijsheid en inzicht, en samenwerken tot Hij terugkomt. Het zal voor
ons allemaal veel aangenamer zijn in onze reis van navolging van Zijn Eeuwige Woord. Zelfs als we
bepaalde dagen een beetje anders vieren of op een andere manier kijken naar bepaalde dingen uit de
Torah, dan nog hebben we elkaar echt NODIG.
1 Corinthiërs 12:14-27
14
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. 15Veronderstel dat de
voet zegt: ‘Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort hij dan niet tot het
lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam’,
hoort het dan niet tot het lichaam?17 Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor?
Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? 18 God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen
elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft. 19 Als zij
allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? 20 In feite echter zijn er
vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik
heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22 Nog

sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. 23 En die
lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele
delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld; 24 de andere delen hebben dat niet nodig.
God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere meer eer gaf, 25 opdat er in het
lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden
zorgen. 26 Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt één
lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. 27Welnu, u bent het lichaam van
Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. (WV)
Wij zijn het Lichaam van de Messias. We hebben elkaar nodig.
Zijn we vergeten dat liefde tal van zonden bedekt? Wordt ons niet opgedragen elkaar lief te hebben?
Denk eens aan de 12 discipelen. Vanaf het begin waren ze zo ontzettend verschillend. Denk daar maar
eens over na. We zien Simon de Zeloot naast Mattheus de belastinginner. Simon staat voor het omver
werpen van de Romeinse overheersing terwijl Mattheus Rome helpt. Over onderlinge spanningen
gesproken. Maar gedurende Jesjoea’s bediening op aarde leerden ze om elkaar lief te hebben en zich te
richten op het leren van Zijn wegen en elkaar daarin te helpen...
Zijn wij echt net als de Farizeeën en Sadduceeën geworden die zo makkelijk en scherp van het ene op
het andere moment verdeeld raken? Laten we kijken naar wat Paulus daarover zegt in Handelingen 23:
Handelingen 23:6-10
6
En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in
de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld
over de hoop en de opstanding van de doden. 7 En toen hij dat gezegd had, ontstond er
onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. 8 De
Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën
belijden het beide. 9 En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de
Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest
tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. 10 En toen er grote
onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou
worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te
rukken en naar de kazerne te brengen. (HSV)
Als Paulus zo eenvoudig een scheiding veroorzaakte tussen deze twee groepen over het onderwerp
‘wederopstanding’ hoe makkelijk kan de vijand ons dan verdelen over deze andere onderwerpen? Van
mening verschillen is één ding, maar scheiding is wat anders. En als we verdeeld zijn, kunnen we niet
standhouden.
We vragen absoluut NIET om iedereen te accepteren ongeacht wat hij of zij gelooft. Maar er is een
verschil tussen iemand die de Torah in de Messias afwijst en iemand die de Torah in de Messias
probeert na te leven. We moeten GEEN ENKEL mens volgen, alleen Jesjoea Zelf. Hij is onze Herder en
naar Hem moeten we ons richten. Naar niemand anders.
1 Corinthiërs 11:3
Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de
vrouw en God het Hoofd van Christus.

De rangorde ligt vast. Laten we ons zoveel mogelijk als eenheid voegen onder ZIJN leiderschap. Laat
niemand van ons ooit een ander afwijzen in de Messias die ernaar streeft de Torah in gehoorzaamheid
aan de grote Herder na te leven, met zijn hele hart, omdat ze op een aantal punten een andere visie
hebben dan wij. We volgen allemaal dezelfde weg. We bevinden ons echter op verschillende punten,
waar we op verschillende tijden, verschillende dingen leren. Zoals het in Filippenzen 2 staat moeten we
onze redding met vreze en beven bewerken.
Mag het ons hartsverlangen zijn om voor anderen te bidden dat ze het ook mogen ontdekken. Zoals we
ooit eens iemand hoorden zeggen, “belangrijker dan het bij het rechte eind te hebben is dat we recht voor
Jahweh kunnen staan!
Dat we altijd een hart mogen hebben dat zich uitstrekt in gebed voor elkaar. God weet dat we dat
allemaal nodig hebben.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
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)

