
 

 

 
 

 

“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.” 

 

Jesaja…de valse profeet? 
 

Jesaja 40:8  

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. 

 

Wat was het Woord van God voor Jesaja? 

 

Dat was alles wat God tot op dat moment had gesproken tot Jesaja, waaronder de geboden van God. 

Jesaja verklaarde dat Gods volledige Woord, tot op dat moment, voor eeuwig bestaat. Voor eeuwig 

gevestigd. Om nooit te veranderen. Om nooit te worden weggedaan, opgelost of afgeschaft.  

 

En daarom citeert Petrus Jesaja als hij zegt... 

 

1 Petrus 1:23-25 

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 

levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid 

van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar 

het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. 

 

Als iemand de Bijbel zo interpreteert dat we op grond daarvan afstand moeten doen van de geboden van 

JHWH, dan zeggen zij dat het Woord van JHWH niet voor eeuwig bestaat, zoals Jesaja verkondigde. 

Met hun uitleg maken ze Jesaja tot een valse profeet. 

 

Zomaar een gedachte… 

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 

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.  

 

http://www.testeverything.net/


 

 

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) 
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