“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.”

Een nieuw gebod?
Velen zeggen dat Christus een nieuw gebod gaf aan zijn discipelen in plaats van dat Hij een bestaand
gebod voor de eerste keer uitlegde of toelichtte, toen Hij zei:
Johannes 13:34-35
34
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook
elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder
elkaar hebt.
“Zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.”
Hij legt uit dat we aan Hem een voorbeeld moeten nemen van wat Hij het tweede grote gebod noemt.
[Zie Mattheüs 22:37-39.]
Leviticus 19:18
18
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste
liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.
Als we zeggen dat Christus een nieuw gebod gaf, betekent dit dat Hij toevoegde aan het Woord van God
en dan maken we Hem tot een zondaar. Want in het Woord staat:
Deuteronomium 4:2
2
U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de
geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.
Is jouw Christus een zondaar?
Gewoon een gedachte.
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
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@receive-and-go.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

