
 
 

 

“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.” 

 

Bruggen van Berea – Torah onderwijzen 
 

De meeste mensen realiseren zich niet dat we de Torah aan onze kinderen moeten onderwijzen. 
 

Deuteronomium 6:6-7 

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en 

erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 

 

Dit is gewoon een Hebreeuwse beeldspraak om te zeggen dat we onze kinderen altijd Torah moeten 

onderwijzen. 
 
Je vraagt je misschien af hoe dat mogelijk is. Het is mogelijk zoals onze Messias het deed.  

 

Wij geven het goede voorbeeld. 
 
Kinderen zijn een ster in het imiteren en het stellen van vragen.   

 

De eerste manier om te onderwijzen is het geven van een voorbeeld.  

 

Dat is niet de enige manier, maar het zou voor zich moeten spreken dat ons gedrag een weerspiegeling 

zou moeten zijn van wat we lezen en zeggen uit de Bijbel. 

 

Verder met de volgende vraag … 

 

Welke geboden worden vaak verkeerd begrepen of ter discussie gesteld omdat niet duidelijk is 

welk deel traditie is en welk deel gebod? 
 

Zoals je misschien weet, zijn er geboden die verkeerd worden begrepen of waarover discussie is. 

 

We zouden heel graag willen zeggen dat iedereen in ‘Hebrew Roots’ het over alles met elkaar eens is… 

dat er geen onenigheid is, geen gesteggel, geen discussies of onzinnige debatten. 
 
Helaas, mensen zijn mensen. Ook al zit Hebrew Roots dichtbij de waarheid, toch zijn er nog steeds 

onenigheden. 



 
Soms zijn er mensen die geboden bedenken gebaseerd op een interpretatie van de Schrift.   

 

Een andere keer worden verschillende details van geboden ter discussie gesteld.   

 

Dit is vaak het geval als het gaat over de Hebreeuwse kalender.   

 

Er is een aantal geboden dat gewoon vreemd is of zo niet herkenbaar voor ons dat het moeilijk is om ze 

te begrijpen totdat we ze bekijken vanuit een Hebreeuws perspectief. 

 

Een van de voorbeelden daarvan zijn de Wetten van Niedah. 

 

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) 
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