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130. Bijbelstudie over

VRIJ VAN DE WET?
ELEUTHERIA APO TOU NOMOU?


Deel 2: Wat zeggen de apostelen hierover?

In de meeste kerken wordt helaas de verkeerde leer verkondigd, dat wij vrij zouden zijn van de
Wet. Altijd, als men het met christenen over de Tora heeft, krijgt men een standaard antwoord:
“Wij zijn niet meer onder de Wet en wij hoeven ons niet opnieuw een slavenjuk te laten
opleggen!” Einde discussie! Het lijkt wel voorgeprogrammeerd, net alsof je een cassettebandje
afdraait! Maar weet men eigenlijk wel waar men het over heeft? Laten we even kijken wat die
term inhoudt. De term ‘onder de Wet’, in het Grieks  upo nomon komt tien maal voor
in B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament], en wel in de brieven aan de Romeinen, aan de
Galaten en aan de Korinthiërs. Maar uit Romeinen 6:15-16 blijkt wel duidelijk, dat Paulus de
Wet zeker niet als iets negatiefs beschouwde: “Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet
onder de Wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet dat gij Hem, in wiens
dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan
van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” In hoofdstuk 7:7
gaat hij verder: “Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de
zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de Wet”. In vers 12 komt hij tot de conclusie: “Zo is
dan de Wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed!” Ik kom daar straks nog
uitgebreid op terug. Je zou dus zeggen dat deze teksten toch duidelijk genoeg zijn, maar
desondanks wordt er nog steeds beweerd dat gelovigen uit de volken mogen eten wat ze willen
omdat volgens hen ook de spijswetten zouden zijn afgeschaft. Er wordt beweerd, dat de sabbat
alleen maar voor de Joden zou zijn en dat de zondag nu de dag des Heren is. Er wordt
beweerd dat de bijbelse feestdagen alleen voor de Joden zouden zijn, maar niet voor de
christenen en men noemt ze daarom ook ‘Joodse feestdagen’. Wat zegt de Bijbel over de vraag
of G'ds Wetten en inzettingen niet meer van toepassing zou zijn? Wat zeggen Yeshua en Zijn
apostelen hierover? Dat zullen wij in deze tweedelige bijbelstudie nader onder de loep nemen.
Handelingen 21:20
“En zij loofden G’d, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden
er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de Wet!” (NBG-vertaling).
“Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze G’d en zeiden: Je hebt kunnen zien, broeder, dat
ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens
de Wet!” (NBV).
Ziet u wat daar staat? Al die duizenden Joden die het geloof in Yeshua hadden aanvaard,
leefden vol overtuiging volgens de Tora. De gehoorzaamheid aan de Tora was voor de eerste
Messiasbelijdende gemeente helemaal vanzelfsprekend. Zij hebben zich immers niet tot het
christendom bekeerd, maar Yeshua als hun Mashiach aanvaard. Zij begrepen heel goed dat Hij
de naam ‘Redder’ draagt omdat Hij Zijn volk zal redden van hun zonden (Mt 1:21), maar
‘redden’ betekent hier niet 'veranderen van religie', in de zin van ophouden Jood te zijn. Een
Jood, die Yeshua als Messias erkent, blijft voluit Jood. Daarom wordt er in Hnd 21:20 tegen
Sha’ul gezegd: “Broeder, u weet dat er duizenden Joden tot geloof gekomen zijn en dat ze
allemaal vurige aanhangers van de Wet zijn!” (Groot Nieuws Bijbel).
Romeinen 2:13
“Niet wie de Wet slechts aanhoort zal voor G’d rechtvaardig zijn, maar wie de Wet naleeft!”
(NBV). “Want niet wie de Wet alleen maar hoort, is rechtvaardig voor G’d, maar wie de Wet ook
in praktijk brengt!” (Groot Nieuws Bijbel).
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Hij zegt: “wie de Wet naleeft!” ofwel “wie de Wet ook in praktijk brengt!” Als Sha’ul daadwerkelijk
van mening geweest zou zijn dat we vrij zijn van de Wet, dan zou hij dit natuurlijk nooit gezegd
hebben. Maar hij heeft het gezegd! Waarom? Omdat hijzelf de Wet ook stipt naleefde! G’d stelt
ons immers voor de keuze: of wij dienen Hem en gehoorzamen Zijn geboden, of wij horen het
alleen maar aan, maar doen het niet! Zo simpel is dat, de keuze is aan ons. Maar wij moeten
ons wel realiseren dat de keuze in beide gevallen ook wel consequenties met zich meebrengt!!!
Laten wij dus wel de goede keuze maken. Wij kunnen echt niet voor de Eeuwige kiezen en ons
op het offer van Yeshua beroepen, maar tegelijkertijd G’ds Wetten negeren of veranderen,
omdat wij die als afgedaan beschouwen. Een bekende Nederlandse gezegde luidt: Wie A zegt,
moet ook B zeggen! Het één is gekoppeld aan het ander, en de Mezuza aan onze deurposten
is er om ons daar dagelijks aan te herinneren. De Tora was echter nooit bedoeld om er buiten
het offer van Yeshua om zelf onze behoudenis mee te bewerken, maar zij dient ons wel als
handleiding voor onze omgang met G’d en met onze medemensen. Deze handleiding is ook na
de opstanding van Yeshua nooit gewijzigd!
Romeinen 3:31
“Stellen wij dan door het geloof de Wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de
Wet!” (NBG-Vertaling). “Stellen wij dan door dit geloof de Wet buiten werking? Helemaal niet!
Wij bevestigen juist de betekenis van de Wet!” (Groot Nieuws Bijbel). “Betekent het dan dat wij
door op Jezus Christus te vertrouwen, de Wet opzijschuiven? Nee, integendeel! Dan doen wij
juist wat de Wet zegt!” (Het Boek).
Doordat men bepaalde uitspraken van Paulus met betrekking tot de Tora verkeerd zou kunnen
begrijpen zou men op grond daarvan tot de foutieve conclusie kunnen komen, dat de Wet door
het geloof buiten werking gesteld zou zijn. Maar niets is minder waar, en dat wil dezelfde Paulus
ons hier in Romeinen 3:31 nadrukkelijk laten weten! Wat hij keer op keer probeert uit te leggen
is het feit, dat wij niet gerechtvaardigd worden door het stipt naleven van de Tora, maar door
het geloof: “Want indien Av’raham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet
bij G’d. Want wat zegt het Schriftwoord? Av’raham geloofde G’d en het werd hem tot
gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar
krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de
g’ddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.” (Romeinen 4:2-5). “Wat
kunnen wij hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als
rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de
Tora rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden
alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof!” (Romeinen 8:30-32, NBV). Natuurlijk
verwacht de Eeuwige van ons, dat wij onverminderd Zijn geboden en inzettingen naleven, maar
niet om daarmee onze rechtvaardiging, dat wil zeggen de vergeving voor onze zonden, zelf
zouden bewerkstelligen. Dat is alleen mogelijk door het geloof in het offer van Yeshua. “G’ds
gerechtigheid, waarvan de Tora en de Profeten al getuigen wordt nu ook buiten de Tora
zichtbaar: G’d schenkt vrijspraak aan allen die in Yeshua haMashiach geloven. Er is geen
onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van G’d, en iedereen wordt uit
genade, die niets kost, door G’d als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door de
Mashiach Yeshua heeft verlost. Hij is door G’d aangewezen om door Zijn dood het middel tot
verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst G’d dat Hij rechtvaardig is, want in Zijn
verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan! Hij wil ons nu,
in deze tijd, Zijn gerechtigheid bewijzen: Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen
vrij te spreken die in Yeshua gelooft!” (Romeinen 3:21-26, NBV). Dat is geweldig nieuws, maar
let op: dit wil nog niet zeggen, dat de Tora hierdoor overbodig zou zijn geworden, want om elk
misverstand hierover te voorkomen schrijft Sha’ul namelijk in vers 31 nadrukkelijk: “Stellen wij
dan door het geloof de Tora buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de Tora juist!” Enkele
hoofdstukken verderop, in Romeinen 7:5-6 kan men door Sha’ul echter opnieuw in verwarring
gebracht worden als hij schrijft, dat wij vroeger, toen wij ons nog lieten leiden door onze eigen
wil, werden beheerst door zondige begeerten, die door de Wet in ons werden aanwakkerd. Dat
laatste kan bij sommigen de gevaarlijke gedachte oproepen, dat de Tora juist de aanleiding van
de zonde zou vormen. Daarom stelt hij in vers 7 aan ons allen de vraag:
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Romeinen 7:7
“Moeten wij nu vaststellen dat de Wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet! Ik ben me
echter pas door de Wet bewust geworden van de zonde!” (NBV). “Volgt hier nu uit dat de Wet
hetzelfde is als de zonde? Geen sprake van! Maar wel is het de Wet, die mij leert, wat zonde
is!” (Groot Nieuws Bijbel). “Is de Wet dan de oorzaak van de zonde? Geen sprake van! Zonder
de Wet zou ik nooit geweten hebben wat zonde is!” (Het Boek).
Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat de Tora zelf zonde zou zijn. Niet alleen nu, maar
vroeger ook al. Daar reageerde Sha’ul op in scherpe bewoording zoals we hierboven hebben
gelezen. Hij wijst de verkeerde gedachte dat de Tora zonde is, radicaal van de hand. Alleen het
idee al geeft hem als orthodoxe rabbijn de koude rillingen. Hij roept het uit: hlylxv cx Chas
v’chalila! G’d beware! Volstrekt niet! Hoe kan men het in het hoofd halen om zoiets absurds te
veronderstellen? Daarom legt hij in vers 7 uit, dat de Wet ons de zonde doet kennen. Door de
Wet wordt de mens zich ervan bewust, dat hij zondigt en in Hebreeën 10:3 lezen wij, dat het
offeren met het bloed van dieren de zonden weliswaar niet ongedaan kon maken, maar op de
eerste plaats het doel had om ons de zonden in herinnering te brengen. De Wet en zelfs het
bloed van de offerdieren kan weliswaar de zonde niet wegnemen, maar zij maakt ons wel
bewust van de zonde en bewerkt in ons geweten een sterk verlangen naar vergeving en de
verzoening met G’d, die alleen mogelijk is door het offer van Yeshua.
Romeinen 7:12
“Maar op G’ds Wet is niets aan te merken; wat die Wet van ons eist, is zuiver, rechtvaardig en
goed!” (Het Boek). “Kortom, de Wet zelf is heilig, en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en
goed!” (Nieuwe Bijbelvertaling).
Sha’ul heeft de voorgaande vijf verzen aan besteed om duidelijk te maken dat de Tora op zich
niet onvolmaakt is, maar dat de mensen er op een verkeerde manier mee omgaan. Hij schrijft
dit omdat hij zich er blijkbaar van bewust is dat hij wellicht verkeerd begrepen kon worden alsof
hij aanmerkingen op de Tora gemaakt had en om dit te voorkomen toont hij uit zijn eigen
ondervinding de grote voortreffelijkheid en nuttigheid van de Tora aan, niet als wet maar als
gids. Hij legt uit hoe groot en geestelijk de Tora is en welke goede ervaringen hijzelf ermee
gemaakt heeft. Zij is zijn beste leermeester. Graag wil ik een prachtig commentaar van Henry
op dit vers met u delen: “Wetten zijn zoals de wetgevers zijn. G’d, de grote Wetgever, is heilig,
rechtvaardig en goed; dus moet Zijn Wet het noodzakelijk ook zijn. Haar inhoud is heilig, zij
beveelt heiligheid en spoort tot heiligheid aan; zij is heilig, want zij is overeenkomstig de heilige
wil van G’d, die de oorsprong van alle heiligheid is. Zij is rechtvaardig, want zij is in
overeenstemming met de regels van rechtvaardigheid. Zij is goed in haar bedoelingen: zij werd
gegeven ten goede van de mensheid, ter bewaring van vrede en orde in de wereld.” Hier kan ik
alleen maar “Amen!” op zeggen en de woorden van Sha’ul vanuit het diepst van mijn hart
herhalen: “Zo is dan de Tora heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed!”
Romeinen 7:22-23
“In mijn diepste wezen wil ik graag doen wat G’ds Wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen
en laten daarmee volledig in tegenspraak is! Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd
in strijd met elkaar!” (Het Boek). “Innerlijk stem ik helemaal in met de Wet van G’d, maar in mijn
handelen ontdek ik een andere wet. Die wet strijdt tegen de Wet van G’d waarmee ik met mijn
verstand instem, en maakt mij een gevangene van de macht van de zonde die als een wet mijn
handelen bepaalt!” (Groot Nieuws Bijbel). “Innerlijk stem ik vol vreugde in met de Wet van G’d,
maar in alles wat ik doe zie ik een andere wet. Hij voert strijd tegen de Wet waarmee ik met mijn
verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft!” (NBV).
Hier plaatst Sha’ul beide wetten tegenover elkaar: de wet der zonde en de wet van G’d. De wet
der zonde is onze vleselijke aard, de inwendige mens, die tegen de Wet van G’d rebelleert en
de dood brengt. Laten wij deze beide wetten alsjeblieft niet met elkaar verwarren. In het
commentaar van de Studiebijbel las ik, dat deze inwendige mens door G’ds Geest moet worden
vernieuwd en bekrachtigd, want alleen dan kan de zonde overwonnen worden. Ook daar kan ik
alleen maar “Amen!” op zeggen, want dat klopt helemaal, maar dat kan nooit bereikt worden
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door de Tora te negeren of af te schaffen. Integendeel! De ‘inwendige mens’ kan alleen maar
door G’ds Geest vernieuwd worden door de Tora juist in onze harten te schrijven, want dat is
immers het doel van haB’rit haChadasha, het Nieuwe Verbond dat reeds door de profeet is
aangekondigd: “Zie, de dagen komen, luidt het woord van Adonai, dat Ik met het huis van Israël
en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun
vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden:
mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, luidt het woord van
Adonai. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt
het woord van Adonai: Ik zal Mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven!”
(vhymry Yir’m’yahu [Jeremia] 31:31-33). Sha’ul had deze profetie in gedachten bij zijn betoog
in vers 22 van zijn brief aan de messiasbelijdende gelovigen te Rome, dat hij zich naar zijn
inwendige mens verlustigt in de Tora van Adonai, want die is door het volbrachte werk van
Yeshua en de vervulling met Ruach haQodesh “niet met inkt geschreven, maar met de Geest
van de levende G’d, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten!” (2
Korinthiërs 3:3). Wij moeten dus de Wet van G’d, de Tora, in ons hart hebben en niet de wet der
zonde die binnen ons werkt. Dat en niets anders wordt hier door Sha’ul bedoeld! Het Nieuwe
Verbond heeft de Tora dus niet afgeschaft en vervangen zoals in de kerken reeds eeuwenlang
verkondigd wordt, maar juist door inwoning van Ruach haQodesh in ons binnenste gelegd en in
onze harten geschreven! Als wij dat goed beseffen kunnen ook wij ons verlustigen in de Wet
van G’d! Begrijp mij goed: het gaat er niet om of het u ook echt altijd lukt om alles te doen wat
de Tora van u vraagt, maar het gaat om uw hartsgesteldheid, of u rekening wilt houden met
G’ds wil door u aan Zijn Wet te onderwerpen of niet. Het gaat erom of u het in elk geval wilt
proberen en niet bij voorbaat al zegt: “Ik begin er niet aan!” Juist daar gaat het om in Romeinen
7. Sha’ul laat ons in dit hele hoofdstuk zien hoe moeilijk het is om G’ds Wet te gehoorzamen en
dat wij daarin dikwijls falen omdat de wet der zonde soms sterker blijkt te zijn, maar hij laat ons
ook weten dat wij in onze zwakheid geholpen en gesterkt worden door Ruach haQodesh die in
ons woont. Als u bij voorbaat denkt dat u vrij bent van de Wet en dat de Tora voor u niet van
toepassing is, dan zult u deze innerlijke strijd waarschijnlijk niet zo ervaren, maar dan mag u op
grond van Romeinen 8:7 ook rustig van uit gaan, dat G’ds Geest niet in u woont, en wie de
Geest van Yeshua niet heeft, behoort Hem niet toe! Wilt u dat? Volgens mij niet! Het echte
probleem waar wij mee zitten is dus niet de Wet van G’d, maar de wet der zonde. Hoe gaan wij
daarmee om?
Romeinen 7:26
“Om kort te gaan: Ik sta met mijn verstand wel achter de Wet van G’d, maar ben in mijn
dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde!” (Het Boek).
Als wij Yeshua haMashiach daadwerkelijk hebben aangenomen als onze Verlosser en Heiland
en Hem van harte liefhebben, dan is het vanzelfsprekend dat wij met vreugde instemmen met
G’ds Wet en Zijn geboden onderhouden, maar zolang wij ons hier op aarde in dit sterfelijk
lichaam bevinden zullen wij nog altijd te maken hebben met onze zondige vleselijke natuur die
ons steeds weer dingen laat doen waar we achteraf spijt van hebben. Ook Sha’ul zat met het
zelfde dilemma zoals uit bovenstaande tekst blijkt. Dit is de realiteit waar wij mee moeten leren
leven, maar dat wil nog niet zeggen dat wij ons daar zomaar bij mogen neerleggen. Nee, het is
juist de bedoeling onze zondige natuur in bedwang te houden door zelfbeheersing en het
naleven van G’ds geboden. Ruach haQodesh [de Heilige Geest] wil ons daarbij helpen en ons
de kracht en de toerusting geven die wij voor deze dagelijkse strijd en worsteling nodig hebben.
Dat is de boodschap die Sha’ul ons in dit hoofdstuk wil doorgeven. En vergeet vooral niet elke
dag Adonai om vergeving te vragen voor alle zonden en overtredingen en Hem te danken dat
Yeshua onze straf daarvoor op Zich genomen heeft. Baruch haShem!
Romeinen 8:7-9
“Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van G’d. Hij onderwerpt zich niet aan G’ds Wet en
kan dat ook niet! Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen G’d dan ook niet
tevreden stellen. Met u is dat anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de
Geest, tenminste als de Geest van G’d in u woont!” (Het Boek). “Onze eigen wil staat vijandig
tegenover G’d, want hij onderwerpt zich niet aan Zijn Wet en is daar ook niet toe in staat. Wie
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zich door zijn eigen wil laat leiden, kan G’d niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden
door de Geest, want de Geest van G’d woont in u!” (NBV).
Dit is voor mij de belangrijkste tekst van deze hele bijbelstudie, want hier gaat het om de vraag
of wij ons wel of niet willen onderwerpen aan G’ds Wet en aan Zijn gezag. Paulus zegt het
ronduit: als wij ons laten leiden door G’ds Geest die in ons woont, dan onderwerpen wij ons aan
G’ds Wet. Als wij ons niet aan G’ds Wet onderwerpen, dan woont G’ds Geest niet in ons. Zo
simpel is dat! Als wij vrij zouden zijn van de Wet zoals door de kerk beweerd wordt, dan zou
Paulus dit nooit geschreven hebben.
1 Corinthiërs 7:19
“Het gaat er niet om of iemand besneden is of onbesneden, maar of hij de geboden van G’d
naleeft!” (Groot Nieuws Bijbel)
Hier valt dus de valse leerstelling dat wij vrij zijn van de Wet en dat de Wet alleen maar voor de
Joden zou zijn als een kaartenhuis in elkaar, want in Yeshua staan wij allen op gelijke voet met
elkaar zoals Paulus ook in Galaten 3:28 en Romeinen 10:12 heeft geschreven: “Hierbij is er
geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk: gij allen zijt
immers één in de Mashiach Yeshua!” - “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek!”
Een heiden hoeft dus geen Jood te worden om tot de Gemeente des Heren te mogen behoren,
maar de Eeuwige verwacht wel van hem, dat hij zich net als de Jood zal houden aan Zijn
geboden. Niet om daarmee de behoudenis te verdienen, maar uit pure dankbaarheid dat hij
juist onverdiend zijn behoudenis heeft mogen ontvangen door G’ds onmetelijke liefde voor Zijn
kinderen! Als Paulus dus schrijft dat er in de gemeente geen onderscheid is tussen Jood en
Griek, dan ligt dit geheel in de lijn met de instructie die de Eeuwige reeds aan Moshe [Mozes]
heeft gegeven: “Wat de gemeente betreft, éénzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor
de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten:
gij en de vreemdeling zullen voor de HERE gelijk zijn. Eenzelfde wet en eenzelfde voorschrift
zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft!” (rbdmb Bamidbar [Numeri]
15:14-16). Dit laatste wordt iets verderop, nl. in vers 29, nog een keer herhaald: “Eenzelfde wet
zal voor u gelden, voor de onder de Israëlieten geborene en voor de vreemdeling, die in uw
midden vertoeft!” Maar ook in andere Toraboeken heeft G’d dit aan Moshe [Mozes] opgedragen.
Zo lezen wij in tvm> Shemot [Exodus] 12:49 aldus: “Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren
Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft!” Maar ook in arqyv Vayiq'ra
[Leviticus] 24:22 zegt de Almachtige nadrukkelijk dat Hij daarin geen onderscheid maakt:
“Enerlei recht zult gij hebben; de vreemdeling (dus de gelovige uit de volken) zij gelijk de
geboren Israëliet, want Ik ben de Eeuwige, uw G'd.”
Galaten 3:21
“Druist de Wet dan in tegen G’ds beloften? Geen sprake van!” (Groot Nieuws Bijbel). “Is de Wet
daarom in strijd met G’ds belofte? Absoluut niet!” (NBV). “Zijn G’ds Wet en G’ds beloften dan
met elkaar in tegenspraak? Nee, natuurlijk niet!” (Het Boek).
G’ds Wet en G’ds beloften kunnen nooit in tegenspraak met elkaar zijn, want anders zou de
Eeuwige Zichzelf tegenspreken. De belofte slaat uiteraard op het offer van Yeshua waardoor wij
behouden kunnen worden. Als de Wet gegeven zou zijn om daarmee zelf onze behoudenis te
kunnen bewerken, dan zou dat inderdaad in strijd zijn met elkaar, maar dat is helemaal niet het
geval. Dat was nooit het doel en de functie van de Tora, maar dat wil nog niet zeggen dat we de
Wet dan maar helemaal overboord moeten gooien, hetgeen dus wel vaak gedaan wordt.
1 Timotheüs 1:8
“Wij daarentegen weten, dat de Wet goed is, als hij op de juiste wijze gebruikt wordt!” (NBV).
“Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals G’d het bedoeld heeft!” (Het
Boek).
Het is van het grootste belang om bij het naleven van de Tora steeds de wederzijdse liefde
tussen ons en onze hemelse Vader als uitgangspunt te nemen. Dat mogen wij nooit uit het oog
verliezen! G’dsdienst begint immers bij G’d en de dienst komt pas daarná! Verlies je onze G’d
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die één is uit het oog, dan raakt ook de eenheid van ons handelen zoek en dan loop je het
gevaar om wettisch te worden. Dan krijg je namelijk een hoofd vol met geboden en begin je
steeds meer op je tenen te lopen bij allerlei vragen en in allerlei situaties: Is het wel verantwoord
om naar de supermarkt te gaan voor je boodschappen of moet je voor alles naar de Joodse
winkels in Amsterdam of Buitenveldert? Wat mag je eten? Alleen producten waar een hech’sher
[rabbinale kosher-verklaring] op de verpakking staat of is het voldoende om op de e-stoffen te
letten en of er iets van varken of garnalen in verwerkt is? Moet je 24 uur per dag een kipa of
hoofddoek dragen of is het voldoende om dat alleen te doen als je g’dsdienstige handelingen
verricht? Wat mag je doen op de Shabat? Mag je televisie kijken, fietsen en naar het strand
gaan of moet je de hele dag thuis zitten en niets doen? Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Los
van de Eeuwige Zelf kom je inderdaad met een oerwoud van vragen te zitten. Het is droevig dat
velen de liefdesrelatie met G’d uit het oog hebben verloren en zich daarom gedwongen zagen
om er nog eens vele wetten bij te maken. Als wij ons G’ds liefde, door Yeshua aan ons betoond,
niet steeds voor ogen houden en onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden niet gebaseerd is op
pure liefde en dankbaarheid, maar uit traditie of omwille van de letter van de wet, dan worden
de bomen een oerwoud waarin je verdwaald en dan komen wij terecht in wetticisme. Maar aan
de andere kant mogen wij daar ook weer niet te makkelijk mee omgaan zodat wij niet het
gevaar lopen om wetteloos te worden. Alles moet in de juiste balans zijn, gebaseerd op het
gebod om G’d en onze naasten lief te hebben! Daarom schrijft Paulus: “De Wet, zo weten we, is
goed, als we haar op de juiste wijze gebruiken!” (Groot Nieuws Bijbel).
Titus 3:9
“Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist
over de Wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas!” (NBV). “Maar houd u niet bezig met
onzinnige kwesties, geslachtslijsten, discussies en twisten over de Wet; deze dingen zijn zonder
nut en hebben geen zin!” (Willibrord-vertaling). “Maar laat je niet in met dwaze strijdvragen,
geslachtsregisters, meningsverschillen en twisten over de Wet. Dat alles is nutteloos en
zinloos!” (Groot Nieuws Bijbel).
Het heeft geen nut om over het wel of niet houden van de Tora te redetwisten. Je gehoorzaamt
G’d of je doet dat niet, ieder zijn eigen keuze… Zo simpel is dat! Vroeger zat ik op het internet in
allerlei christelijke en Joodse discussiegroepen, maar daar ben ik al lang mee gestopt, want je
komt er geen stap verder en bereikt er helemaal niets mee. Het vreet alleen je tijd en energie. Ik
heb daarom voor een andere aanpak gekozen. Als iemand vragen heeft over geloofszaken, dan
ben ik graag bereid om ze zo goed mogelijk uit te leggen, maar ik ga daar niet meer over in
discussie. Ook wat mijn bijbelstudies betreft heb ik nu deze houding: ik heb het geschreven en
wat men daar verder mee doet is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Hebreeën 8:10
“Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven!” (NBG). “In hun
verstand zal Ik Mijn wetten leggen en in hun hart zal Ik ze neerschrijven!” (NBV). “Ik zal Mijn wetten
in hun gedachten schrijven en in hun hart!” (Groot Nieuws Bijbel). “Ik prent hun Mijn wetten in en
schrijf ze in hun hart!” (Het Boek).
In de Studiebijbel lezen wij over deze tekst het volgende commentaar: “Het eerste grote verschil
waaruit blijkt dat het Nieuwe Verbond van een andere soort is dan het verbond met de vaderen,
is gelegen in de wetgeving die bij dit verbond hoort. De uiterlijke wet wordt vervangen door een
innerlijke. Bij het Oude Verbond bestond de wet uit geschreven voorschriften (geboden en
verboden), bij het Nieuwe Verbond gaat het om wetten van het verstand, d.w.z. dat de afweging
van wat in een bepaalde situatie goed of kwaad is, plaatsvindt in het menselijk denken.” In dit
commentaar wordt dus de indruk gewekt, dat hier niet alleen sprake is van twee verschillende
verbonden, maar ook van twee verschillende wetten. Is dat inderdaad het geval? Nee, in beide
gevallen gaat het om dezelfde wet, de Tora! David Stern schrijft in zijn boek ‘Het Evangelie is
Joods’ met betrekking op het misverstand dat er sprake zou zijn van verschillende wetten het
volgende: “Het vraagt een onaanvaardbare theologische goochelarij om de conclusie te trekken
dat, wanneer G’d de Tora op harten schrijft, Hij daar iets anders van maakt dan de Tora!” Ik
vind, dat hij dit heel mooi verwoord heeft. Nee, de Eeuwige heeft daar echt niets anders van
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gemaakt dan de Tora. Als dat wel zo was, dan zou de profeet Jesaja aan ons moeten uitleggen
waarom hij geprofeteerd heeft dat in de laatste der dagen de Tora zal uitgaan uit Sion. (vhyi>y
Yeshayahu [Jesaja] 2:3). Als de Tora niet meer van toepassing zou zijn, dan zou deze profetie
nergens op slaan. Neen, de Tora is nog steeds van kracht en de Eeuwige heeft Zijn wetten en
geboden door de uitstorting van Ruach haQodesh [de Heilige Geest] in de harten van alle
gelovigen geschreven. Hij heeft dit volgens Jeremia 31:33 en Hebreeën 8:10 weliswaar éérst
aan Zijn volk Israël beloofd, maar vanaf de overweldigende manifestatie van Zijn
tegenwoordigheid op de Pinksterdag is zij eveneens voor de gelovigen uit de volken “niet met
inkt geschreven, maar met de Geest van de levende G’d, niet op tafelen van Steen, maar op
tafelen van vlees in onze harten!” (2 Korinthiërs 3:3).
Hebreeën 10:16
“Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven!” (NBG). “In hun
hart zal Ik Mijn wetten leggen; in hun verstand zal Ik ze neerschrijven!” (NBV).
Deze tekst sluit aan bij de vorige tekst, die we zojuist gelezen hebben. Alleen staat het nu
precies andersom. In hoofdstuk 8 vers 10 zegt de Eeuwige, dat Hij Zijn wetten in onze verstand
zal schrijven en in onze harten leggen, en hier in hoofdstuk 10 vers 16 zegt Hij, dat Hij ze in
onze harten zal leggen en in onze verstand zal schrijven. Hoe gaat Hij dat doen? Door middel
van Zijn Heilige Geest! Maar daar blijft het niet bij. G’ds Geest bewerkt, dat wij de Tora, die in
onze harten en in ons verstand geschreven is, ook daadwerkelijk gaan gehoorzamen en in ons
leven gaan toepassen. Elke week, als wij de Parasha lezen, breng ik dit opnieuw in gebed. Het
is namelijk niet genoeg dat we de Tora, de Haftara en de daarmee corresponderende passage
uit B’rit haChadasha lezen, maar het is de bedoeling dat we daar ook iets mee doen. Daarvoor
hebben we de Ruach haQodesh nodig, die de Eeuwige ons zal geven, want dat heeft Hij ons in
laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 36:27 beloofd: “Ik zal jullie Mijn Geest geven en zorgen dat jullie
volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen!” (NBV). “Doordat Mijn Geest in u zal
wonen, zult u Mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik vraag!” (Het Boek). Ziet u wel wat hier
staat? Hoe kan iemand, die heel bewust niet volgens de Tora leeft en G’ds regels niet in acht
neemt beweren vervuld te zijn met de Heilige Geest? Dat kan niet! Iemand die echt vervuld is
met G’ds Geest, zal zich vanzelf aan Zijn wetten en voorschriften houden en zeer zeker niet
verkondigen dat die afgeschaft zouden zijn. Jacobus zegt het ronduit:
Jacobus 1:22-25
“Houd uzelf niet voor de gek door alleen naar de boodschap te luisteren; breng haar ook in
praktijk! Want wie het Woord van G’d hoort, maar er geen uitvoering aan geeft, lijkt op een man
die het gezicht dat de natuur hem heeft gegeven, in een spiegel bekijkt. Heeft hij zichzelf
bekeken, dan gaat hij weg en meteen is hij vergeten hoe hij eruitziet. Maar wie zich verdiept in
de volmaakte Wet die bevrijding geeft, en dat blijft doen, wie niet vergeet wat hij hoort, maar het
in praktijk brengt, die zal gelukkig zijn in wat hij doet!” (Groot Nieuws Bijbel).
Vooral dat laatste, vers 25, is van het grootste belang en dat komt in de vertaling van Het Boek
bijzonder duidelijk naar voren: “Maar als u blijft kijken naar G’ds Wet voor vrije mensen, zult u
die niet alleen goed onthouden, maar er ook naar leven en G’d zal u zegenen in alles wat u
doet!” Prachtige belofte en zeer bemoedigend! Wat mij hierbij meteen opvalt is de omschrijving
van de Tora: ‘G’ds Wet voor vrije mensen’, want dat is precies het tegenovergestelde van het
‘slavenjuk’, dat velen in de Tora zien. Nee, het is net andersom. Zonder de Tora bevindt men
zich in de slavernij van de zonde en afgoderij, want zonder de Wet is men niet op de hoogte
van G’ds wil en daarom noemt Ya’aqov de Tora ‘de volmaakte Wet die de vrijheid brengt’.
Jacobus 4:11
“Het is niet aan u om uit te maken of die Wet goed of slecht is. Wat u moet doen, is die Wet
gehoorzamen!” (Het Boek).
Met deze tekst in de vertaling van Het Boek is eigenlijk alles al gezegd. Die hele discussie of de
Tora wel of niet goed is en of de Tora wel of niet voor christenen van toepassing is, wordt door
Jacobus met dat ene zinnetje compleet van de tafel geveegd! Prachtig!
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2 Petrus 2:21
“Het was beter voor hen geweest de weg van de rechtvaardigheid nooit gekend te hebben dan
die weg wel te kennen, en zich vervolgens af te wenden van het heilige gebod dat hun is
overgeleverd!” (NBV). “Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te
hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige
gebod dat hun overgeleverd is!” (NBG).
Deze tekst slaat in eerste instantie natuurlijk op de dwaalleraars, waarvoor Petrus de gelovigen
in de voorafgaande verzen waarschuwt, maar uiteraard ook op alle andere afvalligen, die eerst
in Yeshua geloofden, G’ds wil kenden en Zijn geboden ook naleefden, maar zich daarna van
het rechte pad hebben afgewend en de andere kant zijn opgegaan. Daarom is het vele malen
erger om van het geloof af te vallen, dan er nooit mee in aanraking gekomen te zijn. Ook de
schrijver van de Hebreeënbrief heeft het over mensen, die na bekeerd te zijn geweest en
vervuld met G’ds Geest, zich willens en wetens tegende Tora en tegen Yeshua keren, Zijn
G’ddelijkheid en Zijn offer op Golgotha ontkennen. Hij spreekt over mensen, die Yeshua in hun
hart hadden en de wonderen van de Tora en de kracht van Adonai in hun leven door Ruach
haQodesh [de Heilige Geest] hadden ervaren, maar zich om de een of andere reden daar toch
van hebben afgekeerd, de geldigheid van G’ds Wet in twijfel trekken en opzettelijk ontkennen
dat wij voor eens en altijd geheiligd zijn door het offer van Yeshua haMashiach. Door dit willens
en wetens te ontkennen wordt de Zoon van G’d daadwerkelijk veracht en vertrapt, het bloed
van het verbond onteerd en ontheiligd en de Geest van G’d gesmaad en gehoond. Voor hen
blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de
felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. “Want wie eenmaal het licht hebben
ontvangen, genoten hebben van de hemelse gaven en deel gekregen hebben aan de Heilige
Geest, wie de goedheid van G’ds Woord en de kracht van de toekomstige wereld ondervonden
hebben, en na dit alles zijn afgevallen, die kunnen niet opnieuw tot inkeer worden gebracht! Zij
kruisigen immers de Zoon van G’d voor een tweede maal en maken Hem openlijk te schande!”
(,yrbi Iv’rim [Hebreeën] 6:4-6). Daar sluit 2 Petrus 2:21 naadloos op aan: “Hadden ze de
juiste weg maar niet geweten! Dat was beter geweest dan de weg wel te kennen en toch af te
wijken van het heilige gebod dat hun is doorgegeven!” (beide teksten Groot Nieuws Bijbel).
1 Johannes 2:3
“Dat wij G’d kennen weten we doordat we ons aan Zijn geboden houden!” (NBV). “Waardoor
weten we dat we Hem kennen? Doordat we ons aan Zijn geboden houden!” (Groot Nieuws
Bijbel). “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht
nemen!” (Herziene Statenvertaling). “Hoe weten wij dat we G’d kennen? Doordat we ons
houden aan Zijn geboden!” (Willibrord-vertaling).
Dus mocht u nog twijfelen of u de Eeuwige echt kent, dan is dit de ultieme test: als u zich aan
Zijn geboden houdt, dan weet u het wel zeker! Dat is ergens ook wel logisch, want men neemt
immers geen voorschriften in acht, waarvan men niet weet wie de opdrachtgever is. Maar hier
wordt niet alleen een ‘kennen’ in de zin van ‘weten’ bedoeld, maar op de eerste plaats de
Joodse betekenis van ‘kennen’ in de zin van ‘liefhebben’, gemeenschap met G’d hebben.
1 Johannes 2:4
“Wie zegt: Ik ken Hem, maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid
is niet in hem!” (Nieuwe Bijbelvertaling). “Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan
Zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet!” (Willibrord-vertaling).
Helaas zijn er ook velen die wel zeggen dat ze Hem kennen, maar doordat ze Zijn geboden niet
doen vallen ze door de mand en worden ze ontmaskerd als leugenaars. Yeshua heeft namelijk
zelf gezegd: “Wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan Mijn woorden!” (Johannes 14:24). Wie de
Tora dus als afgeschaft beschouwd en verkondigt dat we vrij zijn van de Wet, mag zich serieus
gaan afvragen of hij of zij de Eeuwige überhaupt wel kent en Hem daadwerkelijk liefheeft. Als u
het slachtoffer bent van misleiding, maar Hem wél liefheeft en Hem graag wilt kennen, laat het
Hem en uw broeders en zusters dan zien en houdt u aan Zijn geboden!
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1 Johannes 2:17
“De wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van G’d doet, blijft eeuwig
leven!” (Groot Nieuws Bijbel). “De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie G’ds wil
doet blijft tot in eeuwigheid!” (NBV).
Al de verlokkingen en de gemakken van de wereld zijn slechts voorbijgaand, terwijl het doen
van G’ds wil eeuwigheidswaarde heeft. Daarom vind ik het heel erg dat er ontelbare gelovigen
zijn die hun tijd en hun geld verspillen aan weelde en gemakzucht in plaats van te investeren in
hun eigen geloofsopbouw en de verkondiging van G’ds Woord. In plaats van broeders en
zusters in nood financieel bij te staan gaan ze liever meerdere keren per jaar op vakantie, gaan
dure huizen en dure auto’s kopen of een fraaie tuin laten aanleggen. Daarom geeft Yeshua ons
het dringende advies: “Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden
gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen. Die zullen nooit vergaan en
nooit worden gestolen. Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan! - U
kunt niet voor twee heren tegelijk werken. Want u krijgt een hekel aan de een en gaat van de
ander houden of omgekeerd. Zo kunt u ook G’d niet dienen en tegelijk uw hart op geld zetten!”
(Mattheüs 6:19-21 en 24, Het Boek). In andere vertalingen komen we voor het geld het woord
Mammon tegen. In de Willibrord-vertaling luidt vers 24 als volgt: “Niemand kan twee heren
dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste
en de ander verachten. Je kunt G’d en de geldduivel niet tegelijk dienen!” De Mammon wordt in
deze vertaling geldduivel genoemd en dat geeft dus duidelijk aan met wie wij hier te maken
hebben. De Satan gebruikt immers listig de zwakste plek van talrijke gelovigen om daarmee zijn
doel te bereiken. Wanneer de keuze namelijk is tussen G’d en de Mammon, dan weet de Satan
dat vele gelovigen het moeilijk zullen vinden om een beslissende keuze te maken omdat zij in
hun beslissingen immers beïnvloed worden door hun liefde voor het geld. Als de houding van
een gelovige in financieel opzicht fout is en de gierigheid zijn leven beheerst, dan zal hij of zij
dat ook zijn in elk ander gebied. Daarom noemt Sha’ul [Paulus] in Romeinen 1:29 de gierigheid
in één ademtocht samen met een reeks andere verwerpelijke eigenschappen op. Gierigheid valt
hier dus in dezelfde categorie als bijvoorbeeld hoererij en moord. Hoeveel gelovigen realiseren
zich dat? Maar wat is het verband tussen gierigheid en moord of hoererij, etc. dat hun straf
hetzelfde is? Wel, de gemeenschappelijke noemer van al deze overtredingen is, dat zij uitingen
zijn van a-sociaal gedrag, dat schadelijk is voor het welzijn van de hele gemeenschap. Dat deze
slechte eigenschappen en gewoonten alleen maar zullen toenemen wordt reeds in 2 Timotheüs
3:1-2 voorspeld. Satan vindt vele ingangen in de levens van vele gelovigen door de Mammon.
Zij die het geld en een luxe leventje liefhebben zijn wereldgezind en onbruikbaar voor Adonai.
Satan weet dit heel goed, ook al weten vele gelovigen dat zelf niet. Dit is waarom de Eeuwige
soms toestaat dat we financieel krap zitten, om ons te verlossen van de liefde voor het geld en
ons bruikbaar te maken voor Hem. Dat is het antwoord op de vraag van velen hoe het toch
komt dat het de g’ddelozen en de lauwe gelovigen vaak financieel voor de wind gaat terwijl het
erop lijkt dat de ware gelovigen hoe dichter ze bij Adonai staan steeds meer krap komen te
zitten en elke cent moeten omdraaien. Is dat rechtvaardig? Wil G’d dit? Ja, dat is inderdaad
G’ds wil en laat u zich alstublieft niet wijsmaken door de predikers van de prosperity teaching
dat dit niet zo is! Yeshua is daar heel duidelijk over. Het zal heel moeilijk zijn voor een volgeling
van Yeshua die geheel oprecht van hart is, om er financieel hogerop te komen door eerlijk
zaken te doen in een wereld die onder de heerschappij van de Satan is, want om een hoge
levensstandaard in stand te houden in zo’n wereld moet men op een of ander gebied wel
Satans principes volgen zoals winstbejag, oplichterij, structureel op Shabat werken of op andere
wijze ongehoorzaam zijn aan de principes van de Tora. Om dit gedrag te rechtvaardigen
proberen velen G’ds Woord te verdraaien en in hun eigen voordeel te interpreteren. Over zulke
mensen schrijft Sha’ul [Paulus] in 1 Timotheüs 6:9 het volgende: “Zij die zich willen verrijken,
komen in verleiding en raken verstrikt in allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in
verderf en ondergang storten!” (Willibrord-vertaling). Dit geldt vooral voor evangelisten en
predikanten die rijk geworden zijn door het ‘welvaartsevangelie’. Zij gebruiken hun zogenaamde
‘bediening’ om zichzelf te verrijken met de tienden en de giften van hun goedgelovige
volgelingen. Kijk maar in welke huizen veel van deze geestelijke leiders wonen en in welke
auto’s ze rijden, dan weet je al genoeg. Sommigen hebben zelfs privé-vliegtuigen. Laat u zich
alstublieft niet verleiden, een soortgelijke luxe levensstijl na te streven, want: “Aan de wereld en
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haar zondige begeerten komt een einde; maar wie doet wat G’d wil, zal eeuwig blijven leven!”
(Het Boek).
1 Johannes 3:4
“Ieder die zondigt overtreedt G’ds Wet, want zondigen is G’ds Wet overtreden!” (NBV). “Ieder,
die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid!” (NBG). “Ieder die
zonde bedrijft overtreedt ook de Wet; want de zonde is de wetsovertreding!” (Leidse Vertaling).
“Wie zonde doet, overtreedt G’ds Wet, want de zonde ís G’ds Wet overtreden!” (Willibrordvertaling). “Wie zondigt, gaat in tegen de Wet van G’d, want zonde is ingaan tegen G’ds Wet!”
(Groot Nieuws Bijbel).
In dit vers vinden we een prachtige definitie van de zonde. De zonde is dus niets anders dan
het overtreden van G’ds Wet, de Tora! Elke gelovige zal het wel met mij eens zijn, dat wij niet
mogen zondigen, maar dat betekent dus dat wij G’ds Wet niet mogen overtreden. Als Yeshua
zegt: “Ga heen en zondig van nu af niet meer!” (Joh 8:11), dan heeft Hij het niet alleen tegen de
overspelige vrouw, maar ook tegen u en tegen mij. ‘Van nu af niet meer zondigen’ wil dus
zeggen, dat we G’ds Wet niet meer mogen overtreden, maar dat we ons aan G’ds Wet houden!
1 Johannes 3:22
“We krijgen van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen
wat Hem het liefst is!” (Groot Nieuws Bijbel). “Wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat
we ons houden aan Zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is!” (Willibrord-vertaling).
Een waarachtig gebed vraagt om een ernstig zelfonderzoek. Voldoen wij aan alle voorwaarden?
Bidden wij naar Zijn wil? (1 Joh 5:14). Bidden wij in Zijn naam? (Joh 16:23-27). Bidden wij
vanuit het hart? (Mt 6:5). Bidden wij in een nederige houding? (Mt 26:39). Bidden wij met wrok
of zijn wij vergevingsgezind? (Mt 6:14-15). Bidden wij stilletjes in het verborgene of zodanig dat
iedereen het kan horen? (Mt 6:7). Bidden wij in een bestaande menselijke taal of in tongen? Als
dat laatste het geval is, wil ik u mijn bijbelstudiereeks over het spreken in tongen van harte
aanbevelen. Bewaren wij Zijn geboden? (1 Joh 3:22). Zijn onze gebeden kort maar krachtig of
gebruiken wij bij het bidden een omhaal van woorden? (Mt 6:7). Er kunnen nog talrijke vragen
aan dit lijstje toegevoegd worden, maar ik denk dat de Eeuwige ons hiermee voorlopig
voldoende huiswerk heeft gegeven om te beseffen dat de waarachtige aanbidders de Vader
aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders! (Joh 4:23).
Voor deze aanbidders geldt de belofte: “Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet
aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot G’d wenden en ontvangen we van Hem wat we
maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil!” (1 Joh 3:21-22, NBV).
1 Johannes 3:24
“En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem!” (NBG). “Wie zich aan Zijn geboden
houdt, blijft in G’d en G’d blijft in hem!” (NBV). “En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem
en Hij in hem!” (Herziene Statenvertaling).
Door het in acht nemen en bewaren van G’ds geboden blijven wij in Hem en Hij blijft in ons.
Hoe kunnen we dat weten? Op deze vraag geeft Yochanan antwoord door zijn toevoeging in
hetzelfde vers: “Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven!” Kijk, en
dat is nu precies wat Sha’ul bedoelde toen hij in Romeinen 8:7-9 schreef, dat wij ons niet meer
laten leiden door ons zondige ik, maar door G’ds Geest, die in ons woont. Dit in tegenstelling tot
degenen die zich niet willen en kunnen onderwerpen aan G’ds Wet, omdat hun gezindheid van
het vlees vijandig is tegenover G’d. Iemand die zegt dat G’ds Wet niet meer nageleeft hoeft te
worden kan dus nooit vervuld zijn met G’ds Geest, onthou dat goed!
1 Johannes 5:2
“Hoe weten wij dat we de kinderen van G’d liefhebben? Er is maar één bewijs: dat we G’d
liefhebben en ons houden aan Zijn geboden!” (Willibrord-vertaling). “Hieraan weten wij dat wij
de kinderen van G’d liefhebben, wanneer wij G’d liefhebben en Zijn geboden bewaren!” (Herziene
Statenvertaling). “Dat wij G’ds kinderen liefhebben weten we doordat we G’d liefhebben en Zijn
geboden naleven!” (NBV).
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Als wij G’d liefhebben, dan hebben wij ook Zijn kinderen lief. Dat is vanzelfsprekend omdat Hij
onze gemeenschappelijke Vader is. Daardoor zijn wij broeders en zusters. En hoe weten we
wie onze broeders en zusters zijn? Yeshua zegt in Mt 12:50 en Lucas 8:21, dat het degenen
zijn, die de wil van Zijn Vader doen, want de liefde tot G’d wordt bepaald door gehoorzaamheid
aan Zijn geboden. Deze wisselwerking vinden we ook terug in het grootste gebod, G’d lief te
hebben en je naaste als jezelf (Mt 22:34-40, Mc 12:38-34 en Lc 10:25-28).
1 Johannes 5:3
“G’d liefhebben wil zeggen Zijn geboden onderhouden, en Zijn geboden zijn niet moeilijk te
onderhouden!” (Willibrord-vertaling). “Want dit is de liefde tot G’d, dat wij Zijn geboden in acht
nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last!” (Herziene Statenvertaling). “Want G’d liefhebben
houdt in dat we ons aan Zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last!” (NBV).
Dat wij G’d liefhebben tonen wij door Zijn geboden in acht te nemen en als u echt veel van Hem
houdt, dan is het helemaal niet moeilijk om ze te onderhouden. Denk maar terug aan uw eerste
grote liefde. Toen u smoorverliefd was deed u toch met het grootste plezier letterlijk alles om uw
allerliefste te behagen? Niets was te moeilijk, niets was te zwaar, niets was te duur! U had er
echt alles voor over, ja toch? Kijk, en die houding verwacht de Eeuwige van ons ook naar Hem
toe. Als we Hem echt liefhebben vanuit het diepste van ons hart, dan hebben we alles voor
Hem over en dan doen we ook Zijn geboden met blijdschap en vreugde, niet omdat het moet,
maar omdat we het zelf willen! Houdt u echt van Hem? Weet u dat zeker? Wees nu eens eerlijk
tegenover uzelf: als u zegt dat u vrij bent van de Wet en denkt alles te mogen doen en alles te
mogen eten wat door de Wet verboden is, doet u dat dan uitsluitend omdat u er zelf heilig van
overtuigd bent dat G’d nu alles toelaat wat Hij eerst verboden heeft, dat Hij nu alles goed vind
wat eerst een gruwel in Zijn ogen was? Gelooft u echt dat G’d nu met twee maten meet en bij
de christenen alles door de vingers ziet waarvoor Hij Zijn eigen volk Israël keer op keer streng
gestraft heeft? Gelooft u echt dat u rustig een karbonaadje of een garnaaltje mag eten en op de
sabbat mag werken en boodschappen doen terwijl G’d Israëlieten daarvoor liet stenigen?
Gelooft u nu echt dat G’d net zo wispelturig is als de mens en ook wel eens van gedachten kan
veranderen? Als u dat gelooft, dan heeft u een ander geloof dan ik. Ik geloof dat G’d niet
verandert, want Hij is gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde! Ook Zijn Wet is nooit
veranderd, niet door Hem, niet in opdracht van Hem en ook niet met goedkeuring van Hem. Er
staat immers geschreven: “Gij zult aan wat Ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen,
opdat gij de geboden van de Eeuwige, uw G’d, onderhoudt, die Ik u opleg!” (,yrbd D’varim
[Deuteronomium] 4:2) en iets verderop nogmaals: “Al wat Ik u gebied, zult gij naarstig
onderhouden; gij zult daarvan niet toedoen, noch daarvan afdoen!” (,yrbd D’varim
[Deuteronomium] 12:32). Zijn wij dus vrij van de Wet? Stellen wij door ons geloof de Wet buiten
werking? Paulus zegt: “Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de Wet!” (Romeinen 3:31). Amen!
Werner Stauder

