“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.”

WWJD
WWJD .... Het is een kleine pakkende frase die al jaren in gebruik is.
WWJD ... What would Jesus do? (Wat zou Jezus doen?)
Een kleine vraag die is bedoeld om ons aan het denken te zetten wat het betekent om het voorbeeld van
onze Redder te VOLGEN.
Maar hoe leefde Hij? Hoe reageerde Hij? Wat was de basis van AL Zijn acties en re-acties?
De vraag WWJD wordt dus het best beantwoord door te vragen:
WDJD .... oftewel... What Did Jesus Do? (Wat deed Jezus)
Is er iets dat deze vraag voor ons kan beantwoorden?
Weten we wat Hij deed? Ja. Dat weten we.
Hij leefde naar de Wet.
Hij gehoorzaamde de Wet.
Hij gaf ons het perfecte voorbeeld van hoe we moeten leven en Hem moeten navolgen, Zoals Johannes
zei:
1 Johannes 2:6
Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
Nu zeggen sommigen: “Wacht even. Jezus overtrad de Wet meerdere keren. Bijvoorbeeld die keer dat
Hij de vrouw niet stenigde die was betrapt op overspel.”

Er zijn maar weinig mensen die zich realiseren dat Hij op dit punt juist wel de Wet gehoorzaamde.
Laten we een vers lezen uit dat verhaal in Johannes 8.
Johannes 8:6
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte
zich en schreef met zijn vinger op de grond.
Vers 6 wordt door veel mensen over het hoofd gezien. O, iedereen herinnert zich dat Hij zich bukte en in
het zand schreef, maar het lijkt wel alsof iedereen het eerste deel van het vers vergeet.
Johannes 8:6
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen.
We moeten niet vergeten dat de Wet vereist dat BEIDE personen die overspel plegen moeten worden
gestenigd, niet alleen de vrouw. Hun val was dat ze wilden dat Hij zou zeggen dat ze moest worden
gestenigd. Terwijl de betrokken man er ook bij moest zijn om het juist uit te voeren. Lees maar:
Leviticus 20:10
Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn
naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster.
Niet alleen trapte Jesjoea niet in hun val. Hij draaide het om door hen de opdracht te geven de eerste
steen te werpen. “Hoezo draaide Hij het om” vraag je misschien. Lees maar:
Deuteronomium 17:6-7
Op de verklaring van twee of drie getuigen moet hij die dient te sterven, gedood worden; hij mag
niet gedood worden op de verklaring van slechts één getuige. Eerst moet de hand van de getuigen
zich tegen hem keren om hem te doden, daarna de hand van heel het volk. Zo moet u het kwaad uit
uw midden wegdoen.
Waar waren de twee getuigen? Deze mensen moesten namelijk als eersten de stenen gooien. Als ze er
waren, dan wisten ze dat ze de man er ook bij moesten hebben om die ook te stenigen. Anders zouden
ZIJ zondigen en niet Jesjoea. Ze wilden Hem immers in de val lokken? Ze wilden dat Hij de Wet
overtrad zodat zij iets zouden hebben om Hem van te beschuldigen. Maar, Hij bleef trouw aan het
Woord van God.
Dus nogmaals, “What did Jesus do?” “Hij leefde naar de Wet. En dat moeten wij ook doen.
Zomaar een gedachte.
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.
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