
 
 

 

“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 verloren penning 
 

 

Overweeg de woorden van Paulus: 

 

2 Timotheüs 4:1-4 

Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere (Messias Jesjoea) Jezus Christus, 

Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn 

Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, 

bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen 

dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het 

gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun 

eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot 

verzinsels. 

 

Wat wordt ermee bedoeld dat leraren mensen van de waarheid afkeren, doordat ze hun 

gehoor keren tot verzinsels? Welke waarheid raken we kwijt? Om die vraag te 

beantwoorden moeten we bepalen wat volgens de Bijbel waarheid is … 

 

Psalm 119:142 

Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw Wet is waarachtig. 

 

Suggereren wij nu dat Gods volk is weggeleid van de Wet van God?  

 

Inderdaad, en Paulus wist dat dat zou gaan gebeuren, omdat Jesjoea hem had verteld dat 

het zou gebeuren. Er zijn veel momenten waarop Jesjoea dit heeft geopenbaard, we gaan 

ons nu richten op een van die momenten. Weet je nog dat Jesjoea in gelijkenissen sprak? 

Direct na een aantal van Zijn eerste gelijkenissen, legde Jesjoea uit waarom Hij op die 

manier onderwees en sprak, omdat de discipelen daarop aandrongen... 

 



Marcus 4:9-12 

En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen Hij alleen 

was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de 

gelijkenis. En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het 

Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door 

gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet 

begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven 

worden. 

 

Daarom bidden wij dat de mensen die deze gelijkenis horen, oren hebben om te horen, te 

bevatten en te begrijpen. 

 

Lucas 15:8-10 

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een 

lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als 

zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: 

Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg Ik 

u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. 

  

Veel mensen die deze gelijkenis lezen zien misschien dat het getal 10 wordt genoemd, 

omdat er 10 penningen zijn, en denken daarbij aan de 10 stammen van Israël, het 

Noordelijke Koninkrijk, dat gescheiden was en terugkomt in het Koninkrijk naarmate het 

einde nadert. Als je onze studies “De verloren schapen” en “Wat is het evangelie” hebt 

bekeken, begrijp je waarschijnlijk wat we bedoelen. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het te gaan over de noordelijke 10 stammen van Israël, maar de 

gelijkenis spreekt maar over één verloren penning, niet over 10… dus misschien is er een 

diepere betekenis die we moeten vinden… misschien hebben we oren nodig om te horen. 

 

Het eerste onderwerp dat wordt genoemd is de vrouw. De meesten van ons weten dat het 

Lichaam van de Messias vaak “bruid” wordt genoemd… waarbij Jesjoea de bruidegom is. 

 

Vaak wordt Mattheus 25 aangehaald in relatie tot het onderwerp bruidegom en bruid, 

waarmee ons een beeld wordt geschetst van de tijd waarin Jesjoea terugkomt om Zijn bruid 

te halen. Maar, in die gelijkenis, waarin de helft van de maagden dom waren en niet klaar, 

en de andere helft wijs en wel klaar waren, is er een bepaald moment waarop ze allemaal 

moe werden en in slaap vielen: 

 

Mattheus 25:5  

Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 

 

Dat betekent dat we wakker moeten worden, omdat de bruidegom verlaat is, en dat er nog 

steeds veel mensen zijn die slapen, en die niet klaar zijn. Volgens de gelijkenis in Lucas 

15, had de vrouw, de bruid, op een bepaald moment 10 penningen. 

 

Beseffen we wel dat de Bijbel ons zelf definities geeft? Jesjoea sprak in gelijkenissen tot 



mensen die het Woord van God kenden, omdat het Woord van God de “sleutel” is om de 

betekenis van de woorden die Jesjoea koos, te begrijpen. De gelijkenis is nutteloos voor 

mensen die niet op zoek gaan naar de verborgen betekenis. 

 

Wat zijn de 10 penningen? 

 

Overweeg: 

 

Psalm 12:7 

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden 

smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. 

 

Hier zien we dat zilver wordt vergeleken met de woorden van Jahweh. Maar in de gelijkenis 

zijn er 10 penningen (zilveren muntjes), of eigenlijk, 10 woorden. Nu begin je het 

misschien te begrijpen, omdat de meesten van ons wel bekend zijn met de “tien woorden”. 

We lezen over de tien woorden in Deuteronomium 4. 

 

Deuteronomium 4:13 

Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden 

(Davar = woorden), en Hij schreef ze op twee stenen tafelen 

 

In de voetnoten van de meeste Bijbels of online-Bijbelvertalingen, wordt vermeld dat het 

woord dat hier is vertaald met “geboden” eigenlijk het Hebreeuwse “woorden” is. Het 

Hebreeuwse woord voor gebod staat hier eigenlijk helemaal niet. 

 

Dus als we het letterlijk nemen, dan zijn de tien geboden eigenlijk de tien woorden. 

 

En volgens Psalm 12:6,10 zijn woorden eigenlijk 10 zilverstukken. Daarmee wordt de 

gelijkenis uit Lucas 15 opeens veel duidelijker. 

 

We gaan het opnieuw lezen: 

 

Lucas 15:8-10 

Of welke vrouw (de bruid van de Messias), die tien penningen (de tien geboden) 

heeft en één penning (één gebod) verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis 

en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept 

zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb 

de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de 

engelen van God over één zondaar die zich bekeert. 

 

Dus deze gelijkenis vertelt ons eigenlijk dat we een van de “10 geboden” gaan “verliezen”. 

Dat klopt precies met wat Paulus zei in 2 Timotheüs 4, dat de mensen leraren om zich heen 

verzamelen die hen wegleiden van de Wet van God. En Jesjoea zei dat dat zou gebeuren 

bij de bruid in Mattheus 25, omdat Hij zei dat ALLEN in slaap zouden vallen. Hij zei niet 

dat ALLEN zouden blijven slapen, maar dat er een moment zou komen waarop het hele 

Lichaam van de Messias ten prooi zou vallen aan de slaap, terwijl Hij afwezig was, en pas 



aan het eind zou een aantal van hen weer ontwaken. 

 

Dus, welke van de 10 munten, of 10 geboden zijn we kwijtgeraakt? 

 

Bedenk dat de meeste mensen die zeggen dat ze Christen, of gelovig zijn, 9 van de 10 

geboden onderhouden, maar het 4e gebod, de 4e munt, over het hoofd zien: 

 

Deuteronomium 5:12-15 

Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals Jahweh, uw God, u geboden 

heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de 

sabbat van Jahweh uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, 

noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch 

enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en 

uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent 

in het land Egypte en dat Jahweh, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke 

hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft Jahweh, uw God, u geboden de dag van de 

sabbat te houden. 

 

Er zijn veel gelovigen die nog steeds werken op de Sabbat, die van vrijdag zonsondergang 

tot zaterdag zonsondergang duurt. Er zijn veel mensen die anderen voor zich laten werken, 

door te kopen en te verkopen, of anderen klusjes laten doen. Als we de Sabbat vergeten, is 

dat volgens de woorden van Jahweh Zelf, hetzelfde als de gebondenheid van Egypte. 

Iedereen is in slaap gevallen, en iedereen is weggeleid van de waarheid, de Wet van God. 

Hoeveel mensen zullen wakker worden? 

  

Lucas 15:8-10 

Of welke vrouw (de bruid van de Messias), die tien penningen (de tien geboden) 

heeft en één penning (één gebod) verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis 

en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept 

zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb 

de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de 

engelen van God over één zondaar die zich bekeert. 

 

Als we die munt vinden, dan moeten we ons VERHEUGEN, en het aan anderen vertellen. 

Zie je dat het vinden van de ene munt wordt vergeleken met de bekering van die vrouw, en 

het terugkeren naar de waarheid, het volledige Woord van God? 

 

Deuteronomium 4:13 

Hij maakte u ZIJN VERBOND bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien (TIEN, 

niet NEGEN) Woorden (Davar = woorden), en Hij schreef ze op twee stenen 

tafelen 

 

Denken wij dat Jahweh Zijn verbond, en Zijn woorden, zou veranderen? Dat doet Hij niet. 

Hij verandert zijn verbond niet, alleen mensen doen dat: 

 

 



Psalm 89:31-35 

Als zijn kinderen Mijn Wet verlaten en in Mijn bepalingen niet gaan, als zij Mijn 

verordeningen ontheiligen en Mijn geboden niet in acht nemen, dan zal Ik hun 

overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar Mijn 

goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. Ik zal 

Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 

 

Hij zei Zelf dat Hij Zijn Woord niet kan aanpassen. Hij zal het niet veranderen. Dus wij 

mogen niet veronderstellen dat Hij dat heeft gedaan. 

 

Zoek naar de verloren penning, bekeer je en verheug je, en vertel het aan iedereen die je 

kent.    

 
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven 

onderzoeken.   

 

Sjalom! 

 

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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