Vraag:
Ik heb veel nagedacht over hetgeen u geschreven hebt. Over wat te doen. Weet wel dat ik een
hele ommekeer maak als ik voor de weg van de wet kies. Toch zit ik dan met de vragen: “hoe te
handelen met de geboden van G’d, die stellen dat indien men iets doet, in strijd met Zijn Woord, of
de desbetreffende persoon ter dood gebracht dient te worden.” Natuurlijk weet ik wel dat je
niemand moet doden, maar hoe dan wél te handelen? Worden we dan niet te wettisch door op de
kleine dingen te gaan letten, of die wel in lijn met G’ds wet zijn? Beginnen we dan op deze manier
niet terug bij af? Hoe combineer je überhaupt het handelen naar de wet (hiermee bedoel ik de
kleinere geboden) met de genade G’ds? Ik ben in ieder geval van plan om de door u gegeven info
aan te kaarten bij mijn pastor, maar in afwachting van wat mijn pastor zegt, zal ik mij vasthouden
aan wat ik heb.
Antwoord:
Bedankt dat u mij geschreven hebt en dat u in de tussentijd serieus hebt nagedacht over de vraag
hoe u G'ds wil in praktijk wilt brengen. Ik vind het ook fijn dat u er met uw pastor over wilt praten,
hoewel ik al een idee heb wat eventueel zijn antwoord/reactie hierop zou kunnen zijn. Laat mij
daarom nogmaals benadrukken, dat het beslist niet mijn bedoeling is, u door middel van mijn
bijbelstudies “opnieuw onder de wet te plaatsen” en een “nieuw juk op te leggen”. Integendeel!
Natuurlijk zijn wij vrijgekocht door het bloed van Yeshua en gelukkig hoeven we onze behoudenis
niet door goede werken en het houden van allerlei wetten en regels zelf verdienen. Sterker nog:
we zouden het niet eens kunnen! Juist daarom is G’d ons daarin tegemoet gekomen en heeft Zijn
Zoon op aarde gestuurd om dat te doen wat voor ons onmogelijk is! Door Zijn offer aan het kruis
heeft Hij ons waarlijk vrijgemaakt. Maar onze vrijheid in Yeshua wil nog niet zeggen dat wij G'ds
geboden nu maar rustig opzij kunnen schuiven en kunnen doen en laten wat wij willen! Vrijheid,
blijheid? Volstrekt niet! Alle Tien Geboden zijn (inclusief het Shabatgebod) ook voor ons nog
steeds van toepassing! Wat G’d toen opgedragen heeft zal Hij nu niet afkeuren en wat Hij toen
verboden heeft, zal Hij nu niet goedkeuren: “Gij zult geen vreemde goden aanbidden, gij zult niet
stelen, gij zult niet echtbreken” enz. heeft Yeshua nooit afgeschaft! En evenmin de Shabat, de
Bijbelse feestdagen (op de juiste datum!!!) en de Kashrut [spijswetten]. De mensen zijn
veranderlijk, maar G’d niet! Hij blijft altijd dezelfde en spreekt zichzelf niet tegen! Het is waar: wij
staan niet meer onder de wet, maar wij staan ook niet boven de wet! Wie denkt vrij te zijn van de
wet is in feite wetteloos! En dat kan nooit G'ds bedoeling zijn. Wij hoeven en mogen beslist niet
wettisch gaan leven want wij leven wel onder de genade, begrijp me goed, maar in al Zijn liefde
verwacht onze hemelse Vader nog steeds gehoorzaamheid van Zijn kinderen, zoals elke vader dat
doet! Niet uit vrees maar uit liefde! Yeshua heeft het zelf overduidelijk gezegd: "Wanneer gij Mij
liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren" (Yochanan [Johannes] 14:15). "Wie Mijn geboden heeft en
ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en
Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” (Yochanan [Johannes] 14:21). G'd wil niet
dat wij krampachtig met de wet omgaan en wettisch gaan leven zoals ultra-orthodoxe Joden of
sommige sekten dat doen. Hij wil gewoon, dat wij ons aan Zijn regels houden, niet meer en niet
minder. Hij heeft door het Nieuwe Verbond de wet niet opgeheven en ongeldig verklaard, maar
juist in ons binnenste gelegd: "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 wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun
tot een G’d zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." (Yirm'yahu [Jeremia] 31:31-33). Ziet u nu het
verschil? In de kerken wordt geleerd dat wij vrij zijn van de wet en dat wij al die dingen niet meer
hoeven te doen, maar G'd zelf zegt: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart
schrijven. G'd heeft de wet door het offer van Yeshua niet laten vervallen, maar in ons hart gelegd.
Aan ons de keuze: aan de ene zijde hebben wij het volmaakte Woord van G’d, dat ons o.a. de rust
op de zevende dag, de Shabat, en de Feestdagen des Heren leert en aan de andere zijde de
kerkelijke traditie, die de zondag, de eerste dag der week als rustdag vordert en de christelijke met
het heidendom vermengde feestdagen viert. Zoals ik uit uw brief kan opmaken, gelooft u de Bijbel
nog steeds “van kaft tot kaft”. Hou dan in het gesprek met uw pastor altijd in het achterhoofd, dat

wij G'd meer moeten gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29). "Kiest dan heden wien gij
dienen zult..." (Yehoshua [Jozua] 24:15).
Ik hoop dat ik u hiermee van dienst heb kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

