
 
 

 

“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.” 

 

Erkennen of ontkennen 
 

Mattheüs 10:32-33 
32

 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in 

de hemelen is.  
33

 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

Het is opvallend dat er hier twee verschillen worden benoemd.  Belijden en verloochenen.  Het is het één 

of het ander. Het houdt in dat belijden ‘erkennen’ is en dat verloochenen ‘ontkennen of afwijzen’ is. 

 

We kunnen pas echt begrijpen wat Christus hier zegt, als we volledig begrijpen wie Christus is. 

 

Johannes 1:14 
14

 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

 

Dus als we het Woord afwijzen, wijzen we Jezus (Jesjoea) af. 

 

Wat was het Woord van God in de ogen van Johannes toen de Geest hem bewoog om Joh. 1:14 te 

schrijven?  Wat zegt Jesjoea over het Woord van God?  Kijk eens naar: 

 

Markus 7:8-9 
8
 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.  
9
 En Hij zei tegen hen: 

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

 

Markus 7:10 

 
10

 Want Mozes heeft gezegd:… 

 

Markus 7:11 

 
11

 … maar u zegt:… 

 



En dan de conclusie: 

 

Markus 7:13 
13

 … en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en 

veel van dergelijke dingen doet u. 

 

Wat wordt dus gezien als het Woord van God?  Dat wat door Mozes werd ingesteld.  En wat was dat?  

De Wet. 

 

Hij was het Vleesgeworden Woord van God.  Dus wandelde Hij perfect in het Woord van God, de Wet.  

Dus Christus, Jesjoea, erkennen, betekent het Woord van God, de Wet, erkennen.  Als je Christus, 

Jesjoea, afwijst, wijs je het Woord van God, de Wet, af.  Ze zijn één en hetzelfde.  Dus wanneer je de 

Wet afwijst, wijs je Jesjoea af. Je komt daar niet onderuit. Denk eraan: Hij leefde de Wet. Ons wordt 

opgedragen om Zijn voorbeeld na te streven. 

 

1 Johannes 2:6 

 
6
 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

 

Dit verklaart ook wat Jesjoea zei in Mattheüs 10: 

 

Mattheüs 10:32-33 
32

 Ieder dan die Mij (het Woord van God) belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor 

Mijn Vader, Die in de hemelen is.  
33

 Maar wie Mij (het Woord van God) verloochenen zal voor de 

mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

De vraag die overblijft is: erken of ontken jij het Woord van God? 

 

Gewoon een gedachte… 

 

 

 

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@receive-and-go.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 

http://www.testeverything.net/
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.facebook.com/Receive.Go
http://www.testeverything.net/
http://www.receive-and-go.com/
http://www.twitter.com/119Ministries

