
 
 

 

“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.” 

 

Wee hun 
 

Deuteronomium 4:8 
En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze 

wet, die ik u heden voorhoud? 

 

“”…rechtvaardige verordeningen en bepalingen” 

 

Zo worden ze genoemd. Maar hoe vaak wordt er niet gezegd dat ze gebondenheid en wetticisme zijn. Is 

God van gedachten veranderd? Zegt Hij tegenwoordig dat Zijn verordeningen en bepalingen 

gebondenheid zijn? 

 

I Samuel 15:29 

Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over; want Hij is geen 

mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou. 

 

Daar staat het. Gods Wet is vandaag nog net zo rechtvaardig als in Deuteronomium 4. 

 

Paulus zegt het zo: 

 

Romeinen 7:12 

Zo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 

 

Laten we voorzichtig zijn en acht slaan op Jesaja’s waarschuwing… 

 

Jesaja 5:20 

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en 

licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 

 

Iets om over na te denken. 

 

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  

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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