
 
 
“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.” 

 

Het hart van de Antichrist 

Over het algemeen wordt in het Christendom onderwezen dat onze Messias in de eerste eeuw is gekomen 

om de Wet van God te veranderen. 

 

Een aantal voorbeelden van wetten die de Messias zogezegd zou veranderen betreft de Sjabbat, evenals 

de andere vastgestelde tijden uit Leviticus 23, en zelfs de voedselwetten uit Leviticus 11. 

 

Maar onze Messias zei zelf dat Hij niet was gekomen om de Wet van God te veranderen, maar juist om 

die voor te leven zodat wij die in praktijk brengen en onderwijzen aan anderen, zodat wij groot zullen zijn 

in het Koninkrijk van God. 

 

Matthew 5:17-19 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om 

die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde 

voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied 

is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste 

genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot 

genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

  

Onze Messias zei niet alleen dat Hij niet was gekomen om de tijden en de Wet te veranderen, maar de 

profeten zeggen dat juist het hart van de antichrist erop uit is om de vastgestelde tijden en de Wet van God 

te veranderen. Dat is niet het hart van onze Messias. 

 

Daniel 7:25 
Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde 

richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de Wet te veranderen. 

 

De meeste mensen begrijpen wat het betekent om “de Wet te veranderen.”  De “Wet veranderen” komt 

overeen met het overtreden van Deuteronomium 4:2, waar staat dat het verboden is om iets toe te voegen 

of af te doen aan de Wet van God. 

 

Deuteronomium 4:2 

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de 

geboden van (JHWH) de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.  



 

Het is het hart van de antichrist om dingen toe te voegen of af te doen aan de Wet van God, die we ook 

kennen als de Torah. 

 

Maar wat betekent “de tijden veranderen” in Daniel 7:25? 

 

Daniel 7 is in het Aramees geschreven. Het Aramese woord dat in het Nederlands is vertaald met “tijden” 

is “zeman” en volgens Strongs betekent dat, “een vastgestelde tijd, bepaalde tijd, tijd” 

 

Het Hebreeuwse equivalent is “mo’ed” of in meervoud, “mo’adiem” 

 

De “mo’adiem” of vastgestelde tijden van onze Schepper worden opgenoemd in Leviticus 23. 

 

Dus als we het hebben over het veranderen van “tijden” in relatie tot de Wet van God, dan gaat het om het 

veranderen van de Bijbelse feesten die door onze Schepper werden gegeven in Leviticus 23. 

 

Het merendeel van het Christendom houdt geen enkele Bijbelse vastgestelde tijd omdat ze ten onrechte 

geloven dat onze Messias daartegen onderwees. 

 

We geven meteen toe dat er een aantal moeilijke verzen staan in het Nieuwe Testament in relatie tot de 

Wet van God. Handelingen 10, Handelingen 15 en verscheidene verzen van Paulus lijken te zeggen dat 

de Wet van God is veranderd door de Messias. 

 

Maar, tenzij we onze Messias ervan willen beschuldigen dat Hij het werk van de Antichrist doet, zouden 

we die over het algemeen verkeerd begrepen verzen uit het Nieuwe Testament misschien eens moeten 

heroverwegen. 

 

Om te beginnen raden we de volgende studies aan: 

 Handelingen 10: Het visioen van Petrus 

 Handelingen 15: Gehoorzaamheid of wetticisme 

 De Paulinische Paradox Serie 

 

We bidden dat we je stof tot nadenken hebben mogen geven. We vragen je dringend om dit alles te toetsen 

aan Zijn Woord. 

 

We hopen dat deze studie voor jou tot zegen is geweest.  

 

Vergeet niet om alles te 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 
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