PREEK IK BEN DE HALACHA
INLEIDING









Ergens naartoe, dan rij ik. Ainsley navigeert
Dan hoef ik minder scherm te kijken. Meer focus op de weg
Ik vraag Ainsley dan afslagen aan te kondigen
Dat gaat altijd onwijs goed. De sfeer is top
Genesis: Man/vrouw samen 1. Dat zie je in praktijk als wij samen rijden
Nee helaas. Het gaat meestal zo:
Op snelweg - Naderen splitsing - Ik vraag welke kant - Ainsley stress - Zegt links - Bedoeld rechts - Of stil
Op zo'n moment wil je mij niet kennen. Ik wordt dan echt kwaad. Rest van de rit wel lekker stil in auto

BRUILOFT IN BOSNIE







Zo waren we in Bosnie voor een bruiloft van een vriend. Waren al een paar dagen eerder
Auto gehuurd. Ainsley had navigatie ingesteld om de familie te bezoeken
Na paar honderd meter rijden bestemming bereikt. Hoe kan dat vroeg ik. Waren in centrum
Van foto's wist ik dat het meer afgelegen moest liggen. Ik vroeg adres wat Ainsley gebruikte
Huisnummer niet ingevoerd. Alleen straatnaam. Ik weer echt kwaad. Informatie lag bij hotel
Ainsley zegt rijd maar tot je auto van vriend gepakkeerd ziet. Ik nog kwader. Als naald in hooiberg

WAT ALS JEZUS TELKENS KWAAD WORDT





In gedachten fluitster iemand. Duivel en engel shouder. Dat is Heilige Geest. Ik ben dan fout
Stel je voor Jezus vraagt ons iets te doen
En we doen dat telkens fout. Jezus wordt kwaad omdat we het niet kunnen
Jezus en de gemeente wordt vergeleken met huwelijk man en vrouw

EIGENSCHAPPEN BEN EN AINSLEY






Tijdens die vakantie gingen Ainsley en ik een lijstje maken onze persoonlijke eigenschappen
Ainsley is een planner. Theoretisch. Weet half jaar van te voren welke kleding per dag op vakantie
Ik plan minder en neem ter plekke besluiten. Praktisch. Op dag zelf pak ik koffer in met broeken en shirts
Nu weet ik waarom het navigeren mis gaat in de auto. Dat is ter plekke kunnen reageren. Ken je partner
Leg je partner/kennis/vriend geen hard juk op nek. Dat doet Jezus ook niet

AINSLEY PROFETISCH





En ik heb geleerd dat Ainsley profetisch is. Ik was kwaad omdat Ainsley de auto van vriend wilde zoeken
We waren verdwaald en besloten terug naar hotel te gaan
Terwijl we terug rijden zien we de auto van vriend langs de weg staan
Achteraf zei vriend hij toevallig daar zijn auto had gezet. Normaal parkeren ze achter het huis uit zicht

DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN






Vandaag vertel ik over Weg/ Waarheid/Leven en dan voornamelijk de weg
Jezus zegt van zichzelf dat Hij dit is. Tegen zijn discipelen zei Hij:
Johannes 14: IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.
Kort gezegd: "Jezus is de enige weg naar God". Is dat een mooie samenvatting?
Laten we inzoomen op de Weg

Pagina 1 van 5

DE WEG








Vraag publiek: Wat is het omgekeerde van de weg? (vb licht/donker) - Antwoord: Dwaalspoor
Jezus is de weg die we als christen bewandelen
De discipelen waren gewend een andere weg te wandelen: De Joodse wet
De Joodse wet wordt ook wel Halacha genoemd
Een vertaling van het Hebreeuwse woord Halacha is: "de weg die men wandelt"
Mogelijk zei Jezus dus: "IK BEN de Halacha"
IK Ben de wet. Oftewel: IK BEN de vervulling van de wet

Matteüs hoofdstuk 5 vanaf vers 17: Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Denk niet dat Ik ben gekomen
om de Boeken van de Wet en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om alles te doen wat er in staat. Luister goed! Ik zeg jullie dat niet één letter of komma van de
wet zal worden afgeschaft voordat de hemel en aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren
wat er in staat. Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die er in staan. Ook aan alle
kleine dingen die er in staan. Hierdoor struggle ik soms over de wet. Is het voor christenen?








De wet is voor ons ook niet afschaft. Om niet moeilijk te maken nieuwe gelovigen is volgende bepaald:
Wij mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is
Wij mogen geen bloed eten of drinken of vlees waar nog bloed in zit (denk aan Surinaamse bloedworst)
Wij mogen niet met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan (geef straks een voorbeeld)
Zo staat dat in het boek Handelingen hoofdstuk15.
Hier moeten wij minstens aan houden.Vergeet de 10 geboden niet. Peter Grim: Joden 613 geboden
Valt voor ons dan mee toch? Of gaat Jezus die de wet vervult een stapje verder?

Lezen verder in Matteüs vanaf vers 21: Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd:
'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank
gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de
rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de
Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Heftig he?
Herhaal evt onderstreepte
Door naar vers 27 Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken tegen onze voorouders wordt gezegd
dat je niet ontrouw mag zijn aan je vrouw. Dus dat je niet met een andere vrouw naar bed mag gaan.
Maar Ik zeg jullie: als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: 'Ik zou best eens met haar naar bed
willen,' ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest.
Als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan je oog uit en gooi het
weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in de hel
wordt gegooid. En als je in de verleiding komt om met je hand iets slechts te doen, hak hem dan af en
gooi hem weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in
de hel wordt gegooid.













Ik ben meer dan 1 lichaamsdeel kwijt. Ik mis oog, hand
Doodlopende weg laten zien
Krantartikel Trouw: 90% mannen heeft porno gekeken
Ik behoor tot 90%. Jarenlang zelfs verslaafd
Ik zat op een doodlopende weg
Belemmerde relatie met God. Kon niet altijd bidden/Bijbel lezen. Schuldgevoel. Verloor tijd echte dingen
Ik wilde er van af, maar was constant met probleem bezig.
Motorrijden obstakel vermijden door niet naar te kijken
Doorlopende weg laten zien. Jezus hielp te breken. Alleen was die weg niet perse makkelijk
Kwamen moeilijke dingen op pad. Maar ook mooie. Ainsley, gezin, nieuwe familie, dat zijn jullie
Ik moet nog steeds scherp blijven. Zomer moeilijke periode. Vrouwen op straat. Zomers gekleed
Je mag schoonheid bewonderen. Niet afdwalen. Pleeg geen overspel in hart
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Nog steeds Matteüs 5, ga door naar vers 43: Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd:
'Houd van je broeders en haat je vijanden.' Maar Ik zeg tegen jullie: houd van je vijanden en bid voor
de mensen door wie jullie slecht behandeld worden. Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse
Vader. Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. Ook laat Hij het
regenen op goede mensen en op slechte mensen.
Als jullie houden van de mensen die ook van jullie houden, waarom zou God jullie dan een beloning
geven? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? En als jullie alleen je vrienden groeten, dan
doen jullie toch niets bijzonders? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? Wees volmaakt,
want jullie hemelse Vader is óók volmaakt."














De weg van Jezus gaat dus verder. Maar deze weg is ultieme naastenliefde.
Niet slecht praten over ander. Niet vreemd gaan in gedachte. Van je vijand houden
De Bijbel zegt ook. Wet samengevat in 1 woord is liefde
Als Jezus de weg/wet is. Is Jezus dus liefde.
God geeft wel kaders. Binnen die kaders zijn wij vrij
Wij willen buiten de kaders gaan. Kennis goed en kwaad. Adam en Eva
In een hele korte tijd krijgen wij dat nu als mensen te leren
Wat is 40, 60 of 80 jaar vergeleken met 1000 jaar, of zelf eeuwigheid. Wat leren we dat dus snel
We kunnen versteld staan hoe snel kinderen wat leren. Wij zijn Gods kinderen
Kan je als mens zeggen dat je nu kennis hebt van goed en kwaad?
En kies je voor het goede? Kies je voor de goede weg?
De goede weg is ook een smalle weg. Daar lees je over in Matteüs 7
Maar weinig mensen bewandelen deze smalle weg

Matteüs 7 vers 13 en 14: [ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] "Ga binnen door de smalle poort. Want
de poort naar de dood is wijd, en de weg daar naartoe is breed. En er zijn heel veel mensen die die
weg nemen en door die poort binnengaan. Maar de poort naar het leven is nauw, en de weg daar
naartoe is smal. Er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden."








Bekende prent van de weg laten zien
Boos worden omdat iemand iets niet goed doet (Ainsley navigeren). Brede weg
Kalm blijven en samen naar een oplossing kijken. Smalle weg
Alles wat niet van God is, is de brede weg
Kritiek op deze prent. Dat je niet mag genieten van in het leven. Drank, anvondje op stap
Ik heb ook kritiek op deze prent. Misschien heeft u het ook gezien
Tweede prent van de weg laten zien. Alziend oog, Jezus hangt aan kruis













Eigen afbeelding laten zien. Wie herkent Simcity? Doodlopende wegen. Geinspireerd 10 geboden
Seksuele zonden: Vreemdgaan fysiek/hart. Porno. Homoseks doodlopend. Vergelijk homoseks porno
Leugens: Een leugen is in strijd met de waarheid. Leugenaar loopt ooit doodlopend vast
Diefstal: Iets onrechtmatig in je bezit nemen
Jaloezie. Ruzie en afgoderij
Bekeer je. Keer je om. Corrigeer elkaar. Niet om elkaar te bekritiseren. Maar om leven te redden
Voorkom dat je op de laatste dag van je leven op de verkeerde weg zit (lamp gevuld houden)
Je weet niet wat je laatste dag is. Zorg dat je op de goede weg zit en blijft
Schone weg laten zien. Jezus helpt je
Bewandel je Zijn weg? Hij zal nooit meer kijken naar je afgedwaalde wegen
Jezus wast je schoon. Hij neemt al je zonden en fouten weg
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DE WAARHEID







Volgende onderdeel is waarheid. Had graag over gesproken
Tijdens voorbereiding zag ik dat teveel zou worden
Ik spreek in november. Misschien dan verder. Of een ander onderwerp dat God zegt
Spreuken 8 geweldige mooie tekst over Waarheid/Leven
Bijbelboek Spreuken geschreven door Salomo. Zoon van Koning David
Leefde periode oude testament. Voordat Jezus op aarde

Spreuken 8: Hoor de Wijsheid roepen! De Verstandigheid roept luid! De Wijsheid is gaan staan op
de heuvels langs de weg, daar, waar de wegen elkaar kruisen. In de poorten van de stad, waar de
mensen de stad binnen gaan, roept ze luid:
"Mensen, ik roep jullie. Ik spreek tot jullie allemaal. Als je onverstandig bent, leer dan van mij hoe je
verstandig kan worden. Als je een dwaas bent, leer dan begrijpen wat ik zeg. Luister, want wat ik ga
zeggen is belangrijk. Wat ik ga zeggen is de waarheid. Ik zal niet liegen. Ik spreek altijd de waarheid.
Want ik vind het verschrikkelijk om te liegen. Alles wat ik zeg is waar. Geen woord ervan is gelogen.
Verstandige mensen geloven wat ik zeg. Ze zien dat mijn woorden zijn te vertrouwen. Mijn goede
raad is beter dan zilver. Wat ik zeg is meer waard dan zuiver goud. Wijsheid is meer waard dan
edelstenen. Het is het kostbaarste wat je maar bezitten kan.
Ik ben de Wijsheid, en ik woon bij de Verstandigheid. Door goed na te denken, ben ik wijs geworden,
Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent: ver weg blijven van het kwaad, van trots en van
misdaad. Ik haat ook alle leugens. Door mij leer je goed na te denken en naar goede raad te luisteren.
Door mij word je machtig. Door mij heersen de koningen. Door mij weten leiders wat rechtvaardig
is. Door mij regeren de bestuurders en de rechters van de aarde. Ik houd van de mensen die van mij
houden. Mensen die mij zoeken, zullen me ook vinden. Door mij krijg je rijkdom en eer. Door mij gaat
het goed met je en leef je zoals God het wil. Wat ik je kan geven, is meer waard dan het zuiverste
goud. Het is meer waard dan zuiver zilver. Door mij leef je rechtvaardig en eerlijk. De mensen die
van mij houden, krijgen blijvende rijkdommen. Ik zal hun schatkamers vullen.
De Heer heeft mij als eerste gemaakt, vóórdat Hij al het andere maakte. Ik ben er altijd al geweest, al
voordat de tijd begon. Ik was er al voordat de aarde bestond. Ik werd geboren toen er nog geen
oceanen waren, geen bronnen vol water, toen de bergen nog niet bestonden, en de heuvels nog niet
waren gemaakt, toen Hij de aarde en de velden nog niet had gevormd, toen er nog niet één stofje
bestond. Ik was erbij toen Hij de hemel maakte, de horizon als een kring op de oceaan zette, de
wolken aan de hemel hing en de bronnen van de oceaan liet stromen. Ik was erbij toen Hij de
grenzen van de zee vaststelde, het water zijn bevelen gaf en de fundamenten van de aarde
neerzette. Ik was zijn troetelkind. Elke dag genoot Hij van mij. Elke dag was ik verrukt van zijn
aanwezigheid. Ik genoot van de aarde, en was blij met de mensen.
Mensen, luister naar mij. Het zal heerlijk voor je zijn als je doet wat ik je leer. Doe wat ik je zeg, dan
word je wijs. Schuif mijn woorden niet aan de kant. Het zal heerlijk voor je zijn als je elke dag naar
mijn huis komt en bij de deur op mij wacht. Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer
zal blij met je zijn.
 Zou Salomo dit over zichzelf hebben geschreven
 Gaat over Jezus
 Bijzonder hoeveel verwijzingen naar Jezus in oude testament
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VIJFVOUDIGE BEDIENING EN GEBED
 Wij zijn hier omdat gehoord hebben over Weg/Waarheid/Leven
 Wij als discipelen op onze beurt die dit goede nieuws vertellen
 Zo hebben wij: (vragen op te staan en te bidden als je dit doet of op je hart hebt)

EVANGELISTEN
 Zij vertellen over weg en waar die te vinden is
 Overal kun je over Jezus vertellen. Op straat/werk/vrienden
 Iemand zei: "Ben, ik wist niet dat je zo met het geloof bezig was. Zouden we vaker over moeten praten"

LERAAR
 Goed onderwijs belangrijk. Zowel voor nieuwe als bestaande kerkbezoekers
 Leraren leren hoe weg te bewandelen. Is immers moeilijke smalle weg

HERDERS
 Ook herders geven onderwijs. Zorgen voor geestelijke voeding
 Maar zorgen ook dat de kudde bijelkaar blijft. Niet van de weg raken

APOSTELEN
 In deze kerk minder zichtbaar, maar belangrijk zijn de Apostelen
 Zij stichten nieuwe gemeente, stellen leiders aan en geven leiding
 Zij bewandelen stukken van de weg waar de rest van kudde nog niet is geweest

PROFETEN





Bemoedigen ons op onze weg met woorden van God
Ze vertellen wat in de toekomst kan gebeuren
Corrigeren ons als nodig is.
Gaan samen met apostelen en evangelisten op pad

BEMOEDIGING OM DE GOEDE WEG TE BEWANDELEN









Moedig elkaar aan. We wandelen samen op de weg
De smalle weg bewandelen is niet makkelijk
Romeinen zegt: "Het is als een wedloop. Zorg ervoor dat je de finish haalt"
Bid voor nieuwe start. Wacht niet op 2019 met goede voornemens
Vraag vergeving. Sorry voor kritiek. Vergeef als andere vrouwen kijk
Nieuwe ronde nieuwe kansen.
Geloof je dat leven verder gaat na dit bestaan? Het aanbod van Jezus is gratis
Kom dan staan en bid voor bekering. Na afloop gebedsteam en doorpraten

LINKS





https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/27697/welke-taal-sprak-jezus
https://christenenvoorisrael.nl/isreality/bijbel/bedoelde-jezus-weg-waarheid-en-leven
http://www.joodsleven.nl/Halacha/Wat%20is%20Halacha.htm
https://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/de-weg-de-waarheid-en-het-leven-video.html
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