“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 vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst in dit
transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen
die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Nieuwe en oude schatten
Jezus, die in het Hebreeuws Jesjoea heet, sprak vaak ik gelijkenissen. Hij deed dat niet zonder reden:
Mattheus 13:10-13
En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem (Jesjoea): Waarom spreekt U tot
hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet
heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door
gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet
begrijpen.
Dus Jesjoea sprak in gelijkenissen zodat degenen die oren hadden om te horen en ogen om te zien, het
zouden begrijpen, maar degenen die dat niet hadden, het niet zouden begrijpen.
De boodschap achter de gelijkenissen brengt dat wat verborgen is aan het licht.
Mattheus 13:34-35
Al deze dingen sprak Jezus (Jesjoea) tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis
sprak Hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei:
“Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen;
Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld.”
Nadat Hij meerdere gelijkenissen heeft verteld, stelt Jesjoea de discipelen een vraag, en na hun antwoord
vertelt Hij hen nog een gelijkenis.
Mattheus 13:51-52
“Jezus (Jesjoea) zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Hij
zei tegen hen: Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen, is
gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn
haalt.
Schriftgeleerden in het oude Israël waren geleerde mannen die zich bezighielden met de studie van de
Schriften, en het overschrijven en schrijven van commentaren erop.

De Schriftgeleerden namen hun werk, het bewaren van de Schriften, heel serieus; ze kopieerden de
Bijbel nauwgezet, keer op keer; ze telden zelfs letters en ruimtes tussen letters om er zeker van te zijn
dat elke kopie correct was.
Hier zegt Jesjoea dat een Schriftgeleerde die is opgeleid voor het Koninkrijk der Hemelen, lijkt op een
heer des huizes. De heer bewaart de orde in zijn huis. Hij staat niet toe dat chaos binnenkomt.
Op die manier bewaart een Schriftgeleerde de orde in het Koninkrijk van de Hemel door de Schriften te
bewaren. De Schrift is de schat.
Is het je echter opgevallen dat Jesjoea zegt dat de schat zowel oud is als nieuw? Jesjoea zei niet dat we
alles wat oud is achter ons moeten laten, en dat het nieuwe de nieuwe schat is.
De Schrift die we in ons hart moeten koesteren is zowel het oude als het nieuwe. Het is allemaal
onbetaalbaar en allemaal waardevolle instructie over hoe we ons leven moeten leven in geloof, en
moeten werken aan onze relatie met JHWH.
Zorg ervoor dat je de oude schat niet vergeet als je de nieuwe ontvangt.
Zomaar een gedachte...
We bidden dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom!
Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net
Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom.
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