“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.”

Is het Woord van God voor eeuwig?
Jesaja 40:8
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig;
Wat wordt er nu bedoeld met het Woord van God? Het is opmerkelijk dat onze Redder verwijst naar de
geschriften van Mozes als Hij spreekt over het Woord van God.
Marc 7:9-10
Ook zei Hij hun: ‘Het is fraai, hoe u het gebod van God opzijzet om uw traditie overeind te
houden. Want Mozes heeft gezegd ...,
En dan zegt Hij in vers 13 …
Marc 7:13
en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel
van dergelijke dingen doet u;
Vanuit een aantal doctrines wordt beweerd dat Gods Woord niet eeuwigdurend is, maar dat het kan
veranderen, worden afgeschaft enz. Kan dat waar zijn? Onze Heer had gelijk, toen Hij zei dat wat Mozes
heeft opgeschreven het Woord van God is, óf het was niet het Woord van God.
Petrus beweerde ook dat Gods Woord voor eeuwig is toen hij Jesaja citeerde;
1 Petrus 1:24-25
Want alle stervelingen zijn als gras en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras
verdort, de bloem valt af, maar het Woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit woord is de
boodschap die u is verkondigd “
Dus Petrus haalt Jesaja aan en zegt: "Dit is het Woord dat u is verkondigd". En welk Woord haalde
Jesaja aan? - "de Torah". Petrus was ook degene die zich bewust was dat de brieven van Paulus werden
verdraaid om Gods Wet, de Torah, te overtreden, en zo wetteloosheid te verkondigen.
2 Pet 3:15-17

en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus,
naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij
over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te begrijpen, wat onkundige en
onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.
U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling
van wetteloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
Daarom moeten we alles toetsen aan Zijn Woord, want uiteindelijk zijn wij zelf verantwoordelijk voor
wat wij geloven en niet voor wat anderen voor ons geloven.
We hopen dat dit onderwijs je gezegend heeft, en vergeet niet om alles te onderzoeken.
We bidden dat je gezegend bent door dit onderwijs. Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!
Voor meer studies bezoek je onze website www.testeverything.net
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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