“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.”

Stadsjongen
Psalm 19:8 (NBV)
De Wet van JHWH is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van JHWH is
betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
Ik heb mijn hele leven in de stad gewoond. Vanaf het moment dat mijn ouders me meenamen uit
het ziekenhuis, heb ik in de stad gewoond. In feite heb ik mijn hele leven in die stad gewoond,
tot een aantal jaren geleden.
Terwijl ik als jonge jongen opgroeide in de stad, had ik altijd de wens om op het platteland te
leven. Ik was gewoon een stadsjongen, die diep van binnen een plattelandsjongen wilde zijn.
Mijn vader was een plattelandsjongen. Daarom wilde ik dat waarschijnlijk ook zijn. Door al zijn
verhalen over het opgroeien op het platteland leek het allemaal fantastisch en leuk.
En als we als familie bij elkaar kwamen, vond ik het heerlijk om alle kanten van de verhalen te
horen. Het duurde niet lang of iedereen lag dubbel van het lachen. Iedereen had het over de
“gloriedagen” van vroeger op het platteland. Wie zou er niet op het platteland willen wonen, als
je er zulke fijne tijden hebt beleefd?
En nu, 46 jaar later, woon ik er, met 32 kippen, twee lammeren en wie weet wat er nog bij komt.
Ik woon niet op een boerderij zoals mijn vader, maar ik woon ook absoluut niet in de stad. En het
grappige is dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben. Gaandeweg vogelen we het uit. Ik ben
nog steeds een “wannabe” plattelandsjongen. Ik ben nog steeds een stadsjongen. En dat is af en
toe behoorlijk duidelijk.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het niet erg om vies te worden. Het probleem is dat ik niet
precies weet wat ik moet doen. Natuurlijk denk ik graag na over wat ik doe. Maar om eerlijk te
zijn zet ik gewoon mijn beste beentje voor.

Hoe meer ik probeer om het “boerderijleven” te leven, hoe meer ik ontdek dat het eigenlijk niet
zo ingewikkeld is. Tenminste NADAT ik het heb geleerd. Dan weer hier, dan weer daar, leer ik
dingen. En nadat je iets hebt geleerd zegt je “O, natuurlijk, dat is logisch”. Soms is het behoorlijk
overweldigend, omdat het allemaal nieuw is. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, maakt
dat een wereld van verschil.
Het is zelfs zo dat op het moment dat je iets persoonlijk hebt ervaren, je denkt “Waarom heb ik
het niet eerder zo gedaan?” Iets dat veel te ingewikkeld leek, of niet bij jou leek te passen, lijkt
achteraf heel eenvoudig. Je moest alleen de ervaring opdoen door het te proberen. En hoe meer je
oefent, hoe makkelijker het wordt. En hoe beter je erin wordt.
Van het slachten van een kip, dat moest worden gedaan (en dat is nog steeds een beetje vies
vindt) tot het knippen van schapenhoeven. Van het leren wat er in de tuin groeit, tot bij welke
maanstand je moet planten. Dingen waar ik nog nooit over had nagedacht. Echt niet. Maar ik kan
nu oprecht zeggen dat ik aan het leren ben.
Het is leuk om te ontdekken dat je sommige dingen helemaal op je eigen manier kan doen.
Terwijl je buurman iets helemaal anders aanpakt dan jij. Terwijl bepaalde dingen gewoon op een
bepaalde manier moeten gebeuren, kan je andere dingen naar eigen inzicht aanpakken.
Dus ja, ik ben een stadsjongen, die probeert om een plattelandsjongen te zijn. En dat is prima. Ik
heb er plezier in, en ik leer heel veel.
Zo gaat het ook met ons volgen van de Torah. Ik ben alleen maar een “wannabe”. Ik ben
onderweg, en daardoor leer ik. Er is zo veel om te leren begrijpen en in je op te nemen, dat het
soms overweldigend kan zijn. Maar hoe meer we proberen om het te begrijpen, hoe meer we
ontdekken hoe eenvoudig het eigenlijk is. In eerste instantie kan het een strijd zijn om iets te
leren, maar zodra je het hebt geleerd, zeg je “O, natuurlijk, dat is logisch.”
Er zullen altijd elementen zijn die je nooit helemaal zult begrijpen. Niet totdat Jesjoea terugkomt
tenminste. Maar we leren toch steeds meer en het is fantastisch om te ontdekken hoe alles in de
Torah met elkaar klopt.
Het begrijpen van de Feesten en hun profetische betekenis. Ontdekken dat tradities prima zijn.
Zolang je maar voor ogen houdt dat het gewoon tradities zijn. En dat als iemand anders die
traditie niet wil volgen, dat ook prima is. Het is gewoon een traditie.
Leren dat de Wet is gegeven zodat wij er profijt van kunnen hebben en dat ze niet is
weggenomen voor onze bestwil. Leren wat we kunnen toepassen in onze hedendaagse levens
terwijl we onze Hemelse Vader van harte en helemaal gehoorzaam willen zijn. Ik moet zeggen
dat ik daar plezier in heb! Sinds ik de Torah heb ontdekt, heb ik zoveel meer begrip gekregen
van de eenheid van de Bijbel.
Dus ja, ik ben een “wannabe”. Gaandeweg leer ik. Ik vertrouw op zijn genade om me te laten
zien welke weg ik moet gaan. En ik ontdek steeds meer dat iets wat heel ingewikkeld lijkt te zijn,

uiteindelijk heel eenvoudig blijkt te zijn.
Psalm 19:8 (NBV)
De Wet van JHWH is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van JHWH is
betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
We hopen dat je van deze korte boodschap hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
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@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

