
 
 

 

“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.” 

 

De verandering in het onveranderlijke 
 

Als Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, het Woord van God is en ons bovendien is verteld dat 

Jesjoea vandaag, gisteren en tot in de eeuwigheid dezelfde is, hoe kunnen we dan zeggen dat het Woord 

van God eigenlijk is veranderd in plaats van hetzelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid?  

Of Jesjoea is het Woord van God, of Hij is het niet. En Hij kan niet veranderen, of wel? 

 

Als hoofdstukken zoals Leviticus 11 en Leviticus 23 deel uitmaken van het Woord van God, leert uw 

theologie dan dat dergelijke hoofdstukken zijn veranderd? Als u zegt dat dergelijke hoofdstukken alleen 

voor de Joden zijn, wat doet u dan met het feit dat Mozes de Wet van God schreef voor iedereen die 

gelooft in God? 

 

Numeri 15:16; 29 

Eén Wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft.  

Voor de ingezetene onder de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft: één 

Wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde doet.  

 

Exodus 12:49 

  Eén Wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. 

 

We hebben dus het Woord van God, dat niet verandert. En het Woord van God is voor alle gelovigen. 

Voor sommigen misschien wat zuur...  

Zomaar een gedachte…  

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.  

 

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  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 
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