
 

 

 
 

 
“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.” 
 
 

Wat wij geloven in 7 minuten 
 
 
 
 
 
Wat wij geloven... 
 
119 Ministries is een bediening die de waarheid van het Woord zoekt, onderwijst en uitleeft. 
Wij willen de waarheid zoeken en delen met de wereld, valse doctrines of menselijke tradities 
ontmantelen en het lichaam toerusten om het Woord uit te leven en te beoefenen zoals God 
oorspronkelijk bedoeld had. 
 
Wij vinden dat voortdurende studie in de Bijbel, vanuit het Hebreeuwse perspectief in de context van de 
eerste eeuw, toen het NT werd geschreven veel meer inzicht geeft aan Zijn volk, dan het bestuderen van 
de Bijbel vanuit de later ontwikkelde Griekse denkwijze, die later gebruikelijk werd. 
 
We geloven in daadwerkelijk toetsen van alle doctrines aan Zijn Woord en willen alleen het goede 
behouden. Elke overtuiging die zo'n toets niet doorstaat (ongeacht de oorsprong van die leerstelling of 
haar populariteit), wordt systematisch verworpen. 
 
We proberen dagelijks de Schriften te onderzoeken om te kunnen vaststellen wat waar is; net zoals de 
gelovigen in Berea deden (Hand. 17:11). 
 
Wij streven ernaar ons door de Geest te laten leiden om 100% pure waarheid te brengen aan alle mensen 
en hen te leren om alles te doen wat Hij geboden heeft. Omdat dit geen gemakkelijke klus is, zijn we blij 
met iedereen die met ons wil zoeken naar de waarheid van Zijn perfecte Woord. Net zoals men ijzer 
scherpt met ijzer (Spr. 27:17). 
 
We dagen jou uit maar willen ook uitgedaagd worden om Zijn prachtige Waarheid die in Zijn Woord is 
geopenbaard, te zoeken, te begrijpen en toe te passen. 
 



 

 

Wij geloven: 
• God is het Woord en Hij is Eén. 
• Onze Schepper maakte alles door het Woord en de hele schepping is onderworpen aan het Woord 

(Genesis 1) 
• In de Bijbel wordt onze Schepper "Jod-Hee-Wav-Hee" genoemd, wij spreken dat uit als Jahweh, 

maar erkennen dat andere uitspraken mogelijk zijn. 
• In de tuin van Eden was alles goed totdat de mens een instructie van Jahweh overtrad waardoor de 

zonde in de wereld kwam. 
• Zonde kan worden gedefinieerd als het overtreden van de Wet (instructies) van God. 
• Wij noemen de instructies van Jahweh Torah vanwege de Hebreeuwse betekenis 'instructies', maar 

we erkennen ook de Nederlandse vertaling Wet. 
• De hele Bijbel (Woord) bestaat uit instructies in gerechtigheid (2 Timotheus 3:16) 
• De hele Bijbel (Woord) is nog steeds waar en niets daarvan is afgeschaft (Mattheus 5:17-19) 
• Gods Wet (Torah) is eenvoudigweg Zijn instructies voor de mensheid. 
• Door de zonde werd de hele schepping besmeurd, waardoor de hele schepping aan de vloek werd 

onderworpen. 
 
De vloek van de zonde is de doodstraf. Paulus noemt dit ook ‘de wet van zonde en dood’; gelovigen 
zijn hier niet meer onder door genade in het geloof (Romeinen 6-8) 
 

• Jahweh (JHWH/God) is het Woord en het Woord is vlees geworden in Jesjoea. 
• De volheid van God woont in Jesjoea (Colossenzen 1:19). 
• Wij geloven dat Jesjoea door de Vader is gestuurd en het Woord van God perfect hield, zo is Hij de 

Zoon van God en hetbbeeld of de weerspiegeling van de Vader. 
• Daarmee voldeed Jezus (in het Hebreeuws Jesjoea) aan de twee doelen van Zijn komst: 

 
(1) Hij was de profeet zoals Mozes (Deut 18) die ons de juiste interpretatie gaf (de betekenis vervullen 

in plaats van die vernietigen) van Jahweh’s Wet (Mat 5:17-19). 
(2) En Hij was het perfecte (zondeloze) offer voor onze zonden die de wet van zonde en dood heeft 

vernietigd door in onze plaats de straf van onze zonde te aanvaarden (Rom. 6-8). 
 

• Jesjoea/ Jehosjoea betekent “redding” in het Hebreeuws. Door transliteratie van Aramees/Hebreeuws 
naar Grieks naar Latijn naar Oud Nederlands naar modern Nederlands, is Hij algemeen bekend als 
Jezus. 

 
Hierdoor weten velen jammer genoeg niet wat Zijn echte Naam is en ook niet wat die betekent. 
Wij gebruiken bij voorkeur Zijn echte Naam omdat die de belangrijke betekenis “Jahweh is redding” 
draagt. 
 
We hebben geen moeite met de transliteratie Jezus. 
 
We plaatsen vaak de naam “Jezus” tussen haakjes zodat men de connectie kan maken tussen Zijn echte 
Naam Jehosjoea/Jesjoea en de naam Jezus. 
 
De naam Jahweh (JHWH) wordt in de Bijbel genoemd als de naam van God (Elohiem). 
Het heeft onze voorkeur om Zijn Naam te gebruiken omdat JHWH zelf Zijn Naam gebruikt in het Woord 
van God. 
 



 

 

Afhankelijk van het publiek dat we voor een bepaalde studie verwachten gebruiken we Hebreeuws in de 
mate waarin we denken dat het publiek het kan begrijpen. 
 
We hebben veel waardering voor de Hebreeuwse taal en Zijn Naam maar we weten dat veel van onze 
toehoorders nog niet op dezelfde golflengte zitten. 
 

• Jesjoea’s offer is het enige middel om ons te redden van de wet van zonde en dood. 
• Redding is door geloof in genade alleen (Efez. 2) 
• Wij geloven dat de Roeach ha Kodesj (Heilige Geest) mensen leidt om het Woord van God te volgen 
• Geloof is een innerlijke verandering van het hart (verlangen) om Zijn Woord (Jahweh) en het 

vleesgeworden Woord (Jesjoea) toegewijd te zijn, te vertrouwen en te geloven in plaats van te 
geloven en vertrouwen te stellen in onszelf en in de wereld. 

• We zijn ervan overtuigd dat, als je oprecht toegewijd bent aan het Woord van God, dat wat je gelooft 
(innerlijk) tot uitdrukking zal komen in je gedrag (uiterlijk). 

• Een succesvolle innerlijke verandering van ons hart (verlangen) zoals geloof, zal uiterlijk te zien zijn 
door gehoorzaamheid aan het Woord (Jahweh). 

 
Dus we zijn gehoorzaam door het geloof dat ons redding bracht, niet omgekeerd. 
 
Geloof zonder werken is dood (geloof is niet echt zonder werken want werken zijn het bewijs van ons 
geloof). 
 
We geloven dat Zijn kinderen gehoorzaam zijn aan Zijn Woord omdat ze gered zijn, niet om redding te 
verdienen. 
 

• Wij geloven dat Jesjoea ons voorbeeld moet zijn van hoe we in het Woord moeten wandelen, Hij is 
geen excuus om te beweren dat iets van het Woord vernietigd of tenietgedaan werd. (1 Joh 2:1-6) 

• Elke gelovige struikelt af en toe (zonde), maar we zijn telkens door genade bedekt. 
 
Een ware gelovige zal er steeds naar streven om gehoorzaam te zijn en ongehoorzaamheid van harte 
willen vermijden. 
 

• Als beloning voor onze gehoorzaamheid (niet zondigen) aan Zijn Wet ontvangen we zegeningen. 
 
Onze eeuwige beloning heeft direct te maken met onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord. (Deut 11; Mat 
5:17-19) 
 

• Het bewijs van Jahweh’s liefde voor ons is Zijn genade (1 Joh 4:19) 
• Wij moeten God (Jahweh) liefhebben met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht. Dit 

doen we door Zijn geboden te zoeken en te houden. 
 
De Heilige Geest is aan de gelovigen gegeven door genade, Hij zorgt ervoor dat we gehoorzaam zijn aan 
de Wet en Hij onderwijst ons in het Woord (1 Joh 5:3) 
 

• Onze gehoorzaamheid is het bewijs van wat wij geloven (Heb 11:1) 
• Een gelovige moet zich richten op Jahweh’s liefde voor ons (genade), maar in reactie daarop moet 

een gelovige ook streven Hem liefde te tonen (gehoorzaamheid). 
 
 



 

 

Mocht je nog vragen hebben over wat wij geloven en onderwijzen, stuur dan een mail: 
info@119ministries.nl 
 
Sjalom! 


