
 
 
“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.” 

 

 

Kledingstukken en Wijnzakken 

 

De oude wegen zijn goed. 

 

De oude wegen zijn de wegen die we moeten bewandelen. 

 

De oude wegen geven ons rust. 

 

Jeremia 6:16 
Zo zegt (JHWH) de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch 

de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

 

In de dagen van onze Messias, hadden nieuwe doctrines de overhand op de Bijbelscholen van de Farizeeën 

en Sadduceeën. De tradities van de ouden vereisten gehoorzaamheid aan menselijke wegen. 

 

Onze Messias liet ons zien hoe we God moeten volgen door Gods ‘oude’ Wet, niet door nieuwe doctrines 

en tradities te introduceren. 

 

Een heel duidelijk voorbeeld hiervan staat in Markus 7, waar de discipelen werden berispt dat ze hun 

handen moesten wassen volgens menselijke voorschriften. De Farizeeën waren verontwaardigd dat hun 

doctrine niet werd opgevolgd. Het niet wassen van je handen voordat je gaat eten werd gezien als rebellie 

tegen de door mensen ingestelde autoriteit van de Farizeeën. 

 

De oude paden verwijst naar wat Mozes heeft opgeschreven, en onze Messias noemde dat de Wet van God 

en het Woord van God. De aloude paden werden door de Farizeeën van hun kracht ontdaan door hun 

tradities. De oude wegen, de Wet van God, werden door onze Messias als goed gezien. 

 

De nieuwe wegen waren de tradities van de ouden, het wassen van je handen voordat je gaat eten, en 

andere soortgelijke tradities. 

 

Deze tradities hadden zoveel autoriteit, dat men dacht dat als je de handen niet waste voordat je ging eten, 

je zelf onrein werd. Het Woord van God onderwijst zoiets niet. Maar men volgde in dit geval niet het 

Woord van God, maar de doctrines en tradities van mensen. 



 

De nieuwe wegen zorgden ervoor dat men mensen ging volgen, wat ten koste ging van het volgen van het 

Woord van God. 

 

De Messias Zelf vertelde ons, dat het niet volgen van de Wet van God, zoals opgeschreven door Mozes, 

verkeerd was. 

 

Het volgen van de autoriteit van de geboden van mensen in plaats van de geboden van God is slecht. 

 

Laten we lezen: 

 

Markus 7:1-13 
En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de Schriftgeleerden, die uit 

Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat 

is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, 

als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering 

van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. 

En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het 

wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de 

Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: “Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de 

overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?” Maar Hij 

antwoordde hun: “Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: 
 
“'Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs 

eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn'. Want terwijl u het gebod 

van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen ...”, 
 
En Hij zei tegen hen: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering 

te houden. Want Mozes heeft gezegd: 'Eer uw vader en uw moeder'; en: 'Wie vader of moeder 

vervloekt, die moet zeker sterven'; maar u zegt: 'Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: 

Het is korban'” (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in 

orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods 

Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen 

doet u”. 
 
Het wandelen volgens de oude wegen of de aloude paden is wat onze Messias van ons verlangt, niet het 

wandelen volgens de geboden en tradities van mensen. 

 

Jesjoea herhaalde wat de profeten al hadden onderwezen: 

 

Jeremia 6:16 
Zo zegt (JHWH) de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch 

de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

 

De doctrines van mensen zijn niet per definitie verkeerd. Er zijn goede en slechte doctrines. Bijvoorbeeld, 

in de Schrift is zuurdeeg een metafoor voor doctrine. Doctrine kan goed zijn en doctrine kan slecht zijn, 

maar elk jaar moeten we het zuurdeeg uit onze huizen verwijderen in gehoorzaamheid aan Leviticus 23. 

Als je meer wilt weten over deze metafoor, bekijk dan onze studie “Hemels Zuurdeeg” 

 

http://119ministries.com/the-leaven-of-heaven


In deze studie gaan we de gelijkenis van de kledingstukken en de wijnzakken onderzoeken. 

 

We gaan leren dat deze gelijkenissen ons onderwijzen over Gods Wet en menselijke doctrines. 

 

Doctrines kunnen inderdaad goed zijn, wat we later zullen laten zien. 

 

Maar, mensen hebben de neiging om beledigd te zijn als je hun doctrines niet “opvolgt en gehoorzaamt”. 

 

En zo worden deze nieuwe doctrines en de respectievelijke tradities een “nieuwe autoriteit” en zorgen ze 

ervoor dat de enige ware autoriteit, het Woord van God, op de bijrijdersstoel belandt. 

 

Markus 7:8 
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen. 

 

Dezelfde zaak kwam aan de orde in de gelijkenis van de kledingstukken en de wijnzakken. 

 

Een man kwam naar onze Messias toe en ondervroeg Hem. 

 

“Waarom houden uw discipelen zich niet aan de traditie van het vasten, net als alle anderen?” 

 

Zie je hoe dit lijkt op de situatie in Markus 7? 

 

“Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood 

met ongewassen handen?” 

 

Misschien was het niet de bedoeling van deze man, maar in wat hij zei suggereerde hij dat hij verwachtte 

dat deze nieuwe tradities moesten worden opgevolgd. En als je deze doctrine niet opvolgde, zou dat vragen 

oproepen, je werd wellicht gecorrigeerd en daarna verplicht om deze menselijke tradities te gehoorzamen. 

 

Die dingen gebeuren ook vandaag de dag. Als je niet vaak en lang genoeg vast, dan ben je niet geestelijk 

genoeg. Als je niet zo van zingen houdt en de Schepper op een andere manier wilt aanbidden, dan ben je 

ook niet geestelijk genoeg. Als je je handen niet opheft en elke drie minuten amen roept, dan is er iets mis 

met je geestelijke leven. Velen van ons vellen bewust of onbewust een oordeel over de hart gesteldheid 

van iemand anders als ze niet dezelfde tradities als wij aanhangen. Maar is dat terecht? 

 

Laten we lezen: 

 

Lukas 5:33-39 
En zij zeiden tegen Hem: “Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij 

gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?” Maar 

Hij zei tegen hen: “Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? De 

dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die 

dagen, zullen zij vasten”. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: “Niemand zet een lap van een nieuw 

bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, 

en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren 

zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de 

zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven 

ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: 'De oude is 

beter'”. 



 
(Zie ook Mattheüs 9 en Markus 2) 

 

Juist deze gelijkenis wordt in het gangbare hedendaagse christendom vaak gebruikt als ´bewijs´ dat de 

Wet van God niet meer geldt voor gelovigen. In plaats van dat we deze doctrine zelf aan jou uitleggen, 

geven we een populaire christelijke bediening het woord. 

 

“Deze twee gelijkenissen tonen aan dat je de oude religieuze gebruiken niet kunt mengen met het 

nieuwe geloof in Jezus. De discipelen van Jezus vastten niet samen met de Farizeeën en de 

discipelen van Johannes omdat zij onder het nieuwe verbond van de genade zijn en in Christus 

geloven. Zoals we eerder noemden, vervulde Jezus de wet; Daarom is het gebruik van de oude 

rituelen niet meer noodzakelijk. Jezus is geen toevoeging aan een op werken gebaseerd geloof. De 

Farizeeën werden opgeslokt door zelfrechtvaardiging, en het geloof in Jezus kan niet worden 

gecombineerd met de rituelen van zelfrechtvaardiging.” 
http://www.gotquestions.org/parable-feast-cloth-wineskin.html 

 

Laten we deze uitleg eens samen gaan onderzoeken. 

 

Jezus, in het Hebreeuws Jesjoea, antwoordde door te zeggen dat er een tijd is om te vasten, maar dat het 

daarvoor nu niet het moment was:  

 

Lukas 5:34-35 
Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? 

De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die 

dagen, zullen zij vasten. 

 

Er staat dat het nu niet de tijd is om te vasten omdat de Bruidegom, Jesjoea, in ons midden is om Zijn 

bruid het hof te maken. 

 

Zijn discipelen zullen in de loop der tijd in aantal toenemen en de volledige bruid van Christus worden. 

We lezen in Openbaring dat de bruiloft later zal plaatsvinden. 

 

Openbaring 19:7-9 
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden”, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En 

hij zei tegen mij: “Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van 

het Lam”. En hij zei tegen mij: “Dit zijn de waarachtige woorden van God”. 
 
Als de bruidegom weggaat (wat Hij moet doen), dan is het de tijd om te vasten. Dan is het tijd je te bekeren, 

leiding te zoeken, te bidden, vernieuwing en het aangezicht van God te zoeken voor meer verdieping.  

 

Als je begrijpt dat dit is wat Jesjoea onderwijst, dan kun je de gelijkenissen begrijpen die hierop volgen. 

 

Gelijkenissen bestaan uit woorden met beeldspraak. Daarom wordt Lukas 5 vaak verkeerd begrepen, 

omdat de beeldspraak niet wordt begrepen. 

 

In de tijd van onze Messias werd 'wijn' als beeld gebruikt voor onderwijs of doctrines. 

 

http://www.gotquestions.org/parable-feast-cloth-wineskin.html


Pirkei Avot 4:20 (Joods Rabbinaal Geschrift tussen 200 v Chr. En 200 n Chr.) 
Elisha ben Avuyah zei: "Hij die studeert als een kind, waar kan hij mee vergeleken worden? Hij 

kan vergeleken worden met inkt die geschreven wordt op een fris [nieuw] blad papier. Maar hij 

die als volwassene studeert, waar kan hij mee vergeleken worden? Hij kan vergeleken worden met 

inkt die wordt geschreven op een bevlekt [eerder gebruikt en uitgeveegd] stuk papier. Rabbi Yose 

ben Yehudah uit de stad Babylon zei, "Hij die leert van de jongere, waar kan hij mee vergeleken 

worden? Hij kan vergeleken worden met iemand die onrijpe druiven eet, en niet gefermenteerde 

wijn drinkt uit zijn kruik. Maar hij die leert van de oudere, waarmee kan hij vergeleken worden? 

Hij kan vergeleken worden met iemand die rijpe druiven eet, en oude wijn drinkt. Rabbi (Meir) 

zei: Schenk geen aandacht aan het vat maar aan hetgeen in het vat zit. Er is een nieuw vat vol 

oude wijn, en er is een oud vat waar zelfs geen nieuwe wijn in zit. 

 

De verwarring in de doctrine komt door de uitleg van de twee volgende gelijkenissen, omdat veel 

uitleggers Jesjoea aanwijzen als de nieuwe wijn, zoals we in de eerder aangehaalde christelijke uitspraak 

lieten zien. 

 

Als we die beeldspraak toepassen op Lukas 5, dan leren we het volgende. 

 

Oude wijn = Oude doctrine 

Nieuwe wijn = Nieuwe doctrine 

Oude wijnzakken = Jesjoea 

Nieuwe wijnzakken = Je nieuwe ik 

 

Maar als je let op wat Jesjoea zegt in Lukas 5:38-39, dan wordt de echte les van de gelijkenis veel 

duidelijker: 

 

“Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En 

niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.” 

 

Dus, we moeten de oude wijn, of de oude doctrine, prefereren boven de nieuwe doctrine. 

 

Maar wat is de oude doctrine die “goed” is?  Wat zou Hij daarmee bedoelen? 

 

Spreuken 4:2 
Want ik geef jullie een goede les: Verlaat mijn onderricht niet! 

 

De Wet van God is de aloude doctrine, de goede weg waarin we moeten wandelen. 

 

Nogmaals: 

 

Jeremia 6:16 
Zo zegt de HEERE (JHWH): Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch 

de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

 

Zoals je kunt zien, verwijst Jesjoea niet naar Zichzelf als de nieuwe wijn. Jesjoea verwijst naar Zichzelf 

als de oude wijn die een genot is voor de tong. 

 

Nieuwe vastentijden, doctrines en tradities werden met name gevolgd door de discipelen van Johannes de 

Doper en de discipelen van de Farizeeën; deze doctrines schreven voor op welke dagen en hoe vaak men 



moest vasten.  

 

Lukas 5:33-39 
En zij zeiden tegen Hem: “Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij 

gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?” 

 

Dit nieuwe vasten is gelijk aan “nog niet gekrompen kleding” (Mattheüs 9:16; Markus 2:21) of het 

afgescheurde “stuk van nieuwe kleding (Lukas 5:36).” Die tradities zijn de “nieuwe wijn.” 

 

Jesjoea is de oude kleding, de oude wijnzak, omdat Hij het vleesgeworden Woord van God is, het aloude 

eeuwige Woord. 

 

Je kan geen nieuwe lap op een oud kledingstuk naaien (vers36), en de oude wijnzak kan geen nieuwe wijn 

bevatten (vers 37). 

 

Jesjoea is niet gekomen om iets nieuws te onderwijzen. Hij onderwees de Torah, geen nieuwe doctrines 

en tradities. Hij zei dat we Gods Wet moeten volgen, die vanuit de stoel van Mozes werd onderwezen, niet 

de tradities die de Farizeeën deden en onderwezen. 

 

Mattheüs 23:1-3 
Toen sprak Jezus (Jesjoea) tot de menigte en tot Zijn discipelen: “De Schriftgeleerden en de 

Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet 

nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar 

doen het zelf niet.” 

 

De traditionele Christelijke uitleg van deze twee gelijkenissen mist de kern omdat ze zeggen dat Jesjoea 

de “nieuwe wijn” is.  

 

Als je de gelijkenis op die manier uitlegt, dan volgt een conclusie die niet logisch is na de eerdere uitspraak 

van Jesjoea in Lukas 5:39, “En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De 

oude is beter.” Deze opmerking is niet logisch als je de gelijkenis op de gebruikelijke manier uitlegt. 

 

Wij zijn de nieuwe wijnzak, omdat we een nieuw vat zijn. In een nieuw vat zit geen wijn. Hij is leeg. 

 

Een nieuw vat kan worden gevuld met nieuwe wijn (menselijke doctrines) of met oude wijn (de aloude 

perfecte Torah van JHWH). 

 

Dat zijn de opties. Sommigen kiezen voor menselijke doctrines, nadat ze tot geloof zijn gekomen, en 

zullen nooit de volheid van de oude wijn, de Torah, proeven die volgens onze Messias zo goed smaakt. 

 

Onze Messias had gelijk; als je eenmaal van de oude wijn hebt geproefd, dan wil je geen nieuwe wijn. De 

doctrines van mensen zijn leeg en wrang in vergelijking met de oude wijn van de Torah. 

 

Jesjoea is geen nieuw vat. Hij is geen nieuwe schepping. Hij is geen nieuw kledingstuk en Hij is geen 

nieuwe wijnzak. 

 

Op een oud kledingstuk kan je geen nieuwe lap naaien, en een oude wijnzak kan niet worden gevuld met 

nieuwe wijn. 

 



Jesjoea onderwees geen nieuwe doctrine. Hij kwam niet om ons iets nieuws te geven, maar iets dat al was 

gevestigd als de waarheid. 

 

Een aantal feiten om te overwegen: 
 

 Jahweh is de Schepper; het Woord komt van Jahweh 

 

 Het Woord was en is God (Johannes 1) 

 

 De doctrine van God is ouder dan elke menselijke doctrine 

 

 We moeten verlangen naar de aloude Paden (Jeremia 6:16) 

 

 De doctrine van Jahweh, de Wet van God is goed (Psalm 119) (Spreuken 4:2) 

 

 De doctrine van mensen kan slecht zijn (Markus 7:1-13) 

 

 Oude/gerijpte wijn is beter dan nieuwe wijn (Lukas 5:33-39) 

 

 Wijnzakken zijn bedoeld om wijn te bevatten. 

 

 Jesjoea bevatte de volheid van God (Kolossenzen 2:9) 

 

 Oude wijn hoort OORSPRONKELIJK in een oude wijnzak 

 

 Jesjoea kon niet zondigen en dan een vlekkeloos Lam zijn 

 

 Nieuwe wijn MOET in nieuwe wijnzakken worden gedaan 

 

 Wij zijn een Nieuwe Schepping in de Messias (2 Cor 5:17) 

 

 Nieuwe Wijn in Oude Wijnzakken vernietigt de wijn (microbiologische vervuiling). 

http://www.practicalwinery.com/janfeb09/micro1.htm-  
 

 Nieuwe wijn in oude wijnzakken vernietigt de wijnzakken (niet meer te gebruiken) 

 

Uit deze feiten kunnen we het volgende opmaken: 
 

 Jahweh is de Wijnmaker 

 

 Het Woord/ De Doctrine van God is de oude wijn, het kan niet nieuw zijn 

 

 De Doctrine van God is oude wijn, de doctrine van mensen is nieuwe wijn 

 

 Het Woord/ De Doctrine van God kan geen nieuwe wijn zijn 

 

 De Doctrine van JHWH is oude wijn (Oud is beter dan nieuw) 

 

http://www.practicalwinery.com/janfeb09/micro1.htm-


 De doctrine van mensen is nieuwe wijn (nieuw is slechter dan oud) 

 

 De Doctrine van God is beter dan de doctrine van mensen 

 

 Wij en Jesjoea zijn vaten 

 

 Jesjoea is de oude wijnzak 

 

 Jesjoea kan geen nieuwe wijnzak zijn (Lukas 5:39) 

 

 Jesjoea kan geen nieuwe wijn bevatten (Lukas 5:37) 

 

 Oude wijn kan in nieuwe wijnzakken worden gedaan 

 

 Als we opnieuw geboren zijn in de Messias zijn we nieuwe wijnzakken; we zijn leeg.  

 

 We kiezen of we gevuld willen worden met nieuwe of oude wijn 

 

 We kunnen geen oude wijnzakken zijn want we moeten nieuw worden gemaakt 

 

 De doctrine van mensen is vernietigd door Jesjoea 

 

 Jesjoea en de doctrine van mensen kunnen niet worden vermengd 

 

 Als Jesjoea de doctrine van mensen zou hebben gevolgd (die niet evengoed is), zou Hij gezondigd 

hebben en zou Hij niet de perfecte Messias zijn 
 
 

Oude Wijnzak (vol) 
Jesjoea (mens) 

 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe wijnzak (leeg) 
Wij (nieuwe schepping) 

Oude/ gerijpte wijn (best) 
Torah (woord) 

 
 
 
 
 

Nieuwe wijn (niet goed) 
Menselijke doctrines 
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Als we deze gelijkenis goed begrijpen, begrijpen we onze opdracht ook beter. 

 

We moeten geen compromissen sluiten over de oude wijn, omdat we daarmee compromissen sluiten over 

Jesjoea Zelf en de Torah, de Wet van God. 

 

Ons oude ik moet sterven en worden vernieuwd, en de oude, aloude wegen bevatten, die goed zijn. 

 

We moeten nieuwe kleding zijn met een oude lap erop. 

 

We moeten nieuwe wijnzakken zijn, met oude wijn. 

 

Oude wijn, die volgens onze Messias goed was, heerlijk van structuur, aroma en smaak. Die geeft veel 

meer voldoening vanwege de vollere en rijkere smaak. 

 

Als we de aloude wegen van onze Schepper vergeten, verliest de Schrift haar volheid. Onze honger naar 

het Woord kan verslappen waardoor we lusteloos worden. 

 

Maar, als je eenmaal je Hebreeuwse Wortels hebt ontdekt, die je leiden naar de Torah die onze Messias 

leefde en onderwees, wordt het Woord van God zo levend… zo verbazingwekkend, dat je je bijna niet 

meer kan herinneren hoe de nieuwe wijn, de tradities en doctrines van de mensen, smaakten. 

 

Lukas 5:39 
En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: 'De oude is beter'. 

 

Jeremia 6:16 
Zo zegt de HEERE (JHWH): Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch 

de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

 

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest. 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) 

 

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) 

http://www.testeverything.net/
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.facebook.com/119ministriesnederland
http://www.testeverything.net/
http://www.twitter.com/119Ministries

