“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.”

Leren Wandelen
Toen je werd geboren, kon je nog niet lopen. Je kon helemaal niet veel, toch? Na verloop van tijd leerde
je kruipen, daarna lopen, praten en uiteindelijk ontwikkelde je jezelf tot een functioneel mens, precies
zoals dat bij een mens moet gebeuren. Er was een proces voor al dit leren, en dit proces was om iedereen
om je heen te imiteren, die al succesvol had leren lopen. Bij je geboorte wist je niets van de dingen die je
als mens uiteindelijk allemaal moet weten.
En interessant genoeg heeft niemand je opgedrongen om te leren lopen. Niemand heeft het je
opgedrongen. Ja, er waren aanmoedigingen van anderen toen je leerde lopen, maar het is normaal dat een
kind wil leren. Er is een natuurlijk verlangen om te leren lopen en het vervolgens te doen.
Hetzelfde geldt voor onze wandel in het geloof; De geestelijke wereld werkt op dezelfde wijze. Het is een
proces. We hebben eerst het verlangen om te leren wandelen in het geloof. Dan beginnen we voorbeelden
te volgen. En uiteindelijk gaan we helemaal zelfstandig wandelen.
Maar wat betekent het nou om te wandelen in het geloof? Hoe wandelen we in het geloof?
Laten we starten bij het begin van dit proces.
We worden eerst opnieuw geboren in het geloof. Zoals onze Messias zei…
Johannes 3:7
Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden.
Maar wat betekent dit dan? Dit proces wordt elders in de Schrift genoemd. Bijvoorbeeld:
1 Petrus 1:23
U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en
eeuwig blijvende Woord van God.

Als we opnieuw geboren zijn in het geloof, weten we nog niet veel. Dat wordt nog niet van ons verwacht.
We weten gewoon dat het Woord van God waar is. Maar er wordt niet van ons verwacht dat we veel
weten over het Woord van God. We zijn als een klein kind, en zoals bij elk kind, is er nog veel te leren.
Hebreeën 5:13
Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een
kind.
Maar een kinderlijk geloof moet tijdelijk zijn, zoals Paulus uitlegt:
1 Korinthe 13:11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik al een kind, overlegde ik als een kind, maar
nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
Een kind is klaar om te leren. Een kind schaamt zich niet dat het nog niet kan lopen. Een kind is nederig
en accepteert de bereidheid en het verlangen om te leren. Onze Messias maakte dit punt duidelijk tijdens
Zijn bediening.
Mattheüs 18:2-4
En Jezus (Jesjoea) riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Als u zich niet
verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.
We moeten leren wandelen als kinderen …
Efeze 5:8
Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het
licht…
Maar nogmaals, wat betekent het nu precies om in het geloof te wandelen? Hoe ziet dat eruit? Nou, in
Efeze 5: 8 wordt ons verteld om "te wandelen als kinderen van het licht". Dat is duidelijk een metafoor.
Gelukkig legt de Bijbel de metaforen voor ons uit. We hoeven er niet naar te raden. Dus wat is volgens
de Bijbel "licht"?
Jesaja 51:4
Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een Wet (Torah) zal van Mij uitgaan
en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.
Spreuken 6:23
Want een gebod is een lamp, en onderricht (Torah) is een licht,
bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven,
Het licht is de Wet van God, of in het Hebreeuws de Torah. De Torah is de geboden die Mozes schreef.
De Torah is hoe we in het geloof moeten wandelen.
Exodus 18:20 (NBV)
Prent hun ZIJN WETTEN EN VOORSCHRIFTEN (TORAH) in en leer hun WELKE WEG ze
moeten BEWANDELEN en welke plichten ze moeten vervullen.

Leviticus 18:4
Mijn bepalingen moet u houden en Mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te
wandelen. Ik ben de HEERE (JHWH), uw God.
Leviticus 26:3
Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt.
God vertelde ons hoe we in het geloof moeten wandelen. We moeten in Zijn wegen navolgen.
Efeze 5:1
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.
Dat is wat onze Messias deed. Jezus, zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, wandelde in het geloof door de
Torah na te volgen, dezelfde geboden die Mozes schreef.
We hoeven niet te raden hoe Jesjoea in het geloof wandelde.
Messias Jesjoea wandelde in het geloof. Jesjoea wandelde niet als een goede Baptist, Methodist of
Katholiek, of volgens enig ander door mensen gemaakte doctrine. Messias Jesjoea wandelde als een
Torah-houdende Jood. Hij wandelde zoals het Woord van God het aangaf om te wandelen.
Overweeg eens de inzichtvolle woorden van Dr. Brad Young:
"We benaderen Jezus veel te vaak zonder historische achtergrond, met als gevolg dat we onze
hedendaagse westerse waarden en zorgen op Hem gaan projecteren. We hebben de neiging om
Hem te gaan zien als een goede Methodist, Katholiek, Baptist, Anglicaan, Pinkstergelovige of
welke denominatie dan maar ook. De historische Jezus blijft nog steeds een Jood. Bij Zijn geloof
en gehoorzaamheid aan Zijn Vader in de hemel stond het kostbare geschenk centraal dat op de
berg Sinaï werd gegeven: de Torah."
- Dr. Brad Young, Meet the Rabbis: Rabbinic Thought and the Teachings of Jesus (Grand Rapids,
MI: Baker Academic, 2010), blz. 46.
Als we tot geloof komen, moeten we leren hoe we het Woord van God kunnen naleven, zoals Mozes het
heeft opgeschreven.
In feite geeft Handelingen 15 ons enig inzicht in dit proces en hoe dit in de eerste eeuw tot stand kwam.
In de eerste eeuw, toen de heidenen tot het geloof kwamen, was het gebruikelijk dat hun leven doordrenkt
was met afgoden-aanbidding. Bij het aanbidden van die afgoden waren de gebruikelijke praktijken; het
aanbidden van de afgoden, seksuele immoraliteit met tempelprostitutie, het verstikken van de offers en
het drinken van het offerbloed.
Als we tot geloof komen, moeten we onmiddellijk de enige ware God gaan volgen, en Hem alleen. Dus,
volgens het decreet van Handelingen 15, moesten de heidenen onmiddellijk stoppen met het aanbidden
van de afgoden, nadat ze tot geloof waren gekomen.

Handelingen 15:19-20
Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig
moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die
door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.
Daar moesten ze gewoon mee beginnen. Van hen werd nog niet meer verwacht toen ze zich net tot God
hadden bekeerd. Maar ze moesten hierna niet stoppen. Wandelen in het geloof beperkt zich niet tot het
stoppen met afgoden-aanbidding. Dat is pas het begin. Je zou kunnen zeggen, dat is gewoon leren
kruipen.
Ze waren gelovige kinderen, eigenlijk gewoon zuigelingen. Ze moesten nog leren hoe ze in de Torah
moesten wandelen, zoals dit was opgeschreven door Mozes, net zoals Messias Jesjoea ons een voorbeeld
gaf. En hoe deden ze dat in de eerste eeuw? In de eerste eeuw werden de geschriften van Mozes, de
Torah, voortdurend in de synagogen onderwezen, zoals we in het volgende vers kunnen lezen:
Handelingen 15:21
Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke
Sabbat in de synagogen voorgelezen.
Als je meer wilt weten over 15, willen we je onze studie aanraden: “Handelingen 15: Gehoorzaamheid
of Wetticisme.”
Onthoud, als we tot geloof komen, moeten we gaan verlangen om niet meer te zondigen. De meeste
mensen die tot geloof komen, kennen dit basisprincipe. Maar wat is dan zonde?
Zonde is de overtreden van de Wet van God; het is wetteloosheid.
1 Johannes 3:4
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
Als we de geboden leren naleven, dan leren we te wandelen en vermijden we de zonde. Op deze manier
doen we in onze wandel Messias Jesjoea na. We wandelen dan zoals Hij wandelde. Omdat onze Messias
zonder zonde was – Hij overtrd nooit de Torah, maar volgde die nauwkeurig (1 Johannes 3: 4) - zondigde
Jesjoea niet, wat inhoudt dat Hij de Wet van God volgde. Hij is dus ons perfecte voorbeeld van hoe we
in het geloof kunnen wandelen en de geboden kunnen houden.
1 Johannes 2:1-6
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd
heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus (Jesjoea de Messias), de
Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar
ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk
als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt,
is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Maar een ieder die Zijn Woord in acht neemt,
in hem is werkelijk de liefde van Godvolmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem
zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
Is dat niet interessant?

“Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.”
Op een zekere dag zullen we Messias Jesjoea van aangezicht tot aangezicht aanschouwen, en terwijl we
ons voorbereiden op die glorieuze dag, willen we iedereen aanmoedigen om te leren wandelen. We
moeten in Hem blijven en de perfecte geboden in de Torah naleven, zoals Hij ons perfecte voorbeeld is
geweest.
1 Johannes 2:28
En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard
zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. 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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