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Hoe God Zelf in de Messias 

de rechtvaardige eis van de Thora 

 in ons vervuld heeft. 

 

door  

ds. Sj. Maliepaard  
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Tekst: “Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij 

was door het vlees, dat heeft God gedaan; Hij heeft Zijn Eigen 

Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en 

dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 

opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, 

die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”   

         Romeinen 8:3,4 

 

GODS GOEDE SCHEPPING 

De Heere God schiep de mens goed, naar Zijn beeld en 

gelijkenis. De wereld en in het bijzonder het paradijs was een 

huis om in te wonen en de Heere was er naast Adam en Eva 

thuis. Het was immers Zijn ‘huis.’ Waar Zijn regels van liefde en 

trouw, waarheid en gerechtigheid golden
1
.  

 

GODS WAARSCHUWING 

Hij had de bewoners van Zijn ‘huis’ lief en had de eerste 

mensen, Adam en Eva, ernstig gewaarschuwd
2
 voor het kwaad 

dat zal proberen toegang te krijgen tot hun levenshuis. Met als 

gevolg – ze hebben dat denk ik op geen enkele manier zich 

gerealiseerd - dat ze geen eigen baas meer zouden zijn in dat 

huis, dat er andere wetten en regels gingen gelden, met alle 

gevolgen van dien. De leugen zou dan gaan heersen i.p.v. de 

waarheid van God, evenals de zinloosheid, de liefdeloosheid, 

het egoïsme in plaats van de liefde tot God en de naaste, de 

ontsporing van alle relatie op allerlei gebied, merkbaar en 

                                                 
1  Gen. 1:2-4 
2  Gen. 2:17 
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voelbaar in geest, ziel en lichaam.  Kortom, dat de dood zou 

gaan heersen i.p.v. het leven, het kwade i.p.v. het goede; dat 

Gods vijand, de Satan en zijn leugens geloofd werden i.p.v. God 

en Zijn Woord. 

 

ONGEHOORZAAMHEID  

Maar datgene waarvoor de Heere Adam en Eva had 

gewaarschuwd, doe dat niet, eet niet van de boom van kennis 

van goed en kwaad, gebeurde toch!!! Want er diende zich bij de 

deur van dat gelukkige levenshuis een vreemdeling aan, die 

kwam als een engel des lichts, als een prachtige slang, met 

ogenschijnlijke waarheid. Maar dat diende slechts als een 

locomotiefje voor de leugen.  

 

Deze vreemdeling schilderde Adam en Eva een heel ander leven 

voor
3
. Welnee, de Eigenaar van dit huis wil niet dat je gelukkig 

wordt. Hij wil het alles voor zichzelf houden. Dat is eigenlijk 

maar liefdeloos. Hij is feitelijk jaloers dat je wordt zoals Hij, ook 

een eigenaar van prachtige dingen. Maar dan zonder en los van 

Hem. Luister maar naar mij i.p.v. naar de Heere God. En de 

mensen luisterden naar die vreemdeling, de vrouw Eva voorop, 

maar ook Adam gelijk daarna. Ze openden beiden de deur voor 

deze vreemdeling en alles wat hij meebracht.  

 

DE ZONDEVAL 

Zij namen van de verboden vrucht en aten. Toen, maar dat was 

te laat, ontdekte ze in welke misère ze terecht gekomen waren. 

                                                 
3 Gen. 3:1-5 
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Alles had een andere kleur gekregen. De bomen en het water, 

alles leek zo anders, zo mistroostig, niet meer klaar en helder als 

kristal, maar troebel en soms afzichtelijk. Ze voelden het zelfs in 

hun eigen lichaam. Naakt, zonder geborgenheid en 

bescherming, open voor elke aanval van buiten. Ze gingen zich 

schamen voor elkaar en bedekten zich met vijgenbladeren.
4
   

 

Toen hun liefdevolle ‘Huisbaas’ kwam
5
 - elke avond kwam de 

Heere God om met hen te enige tijd door te brengen - waren ze 

bang geworden voor Hem. De zonde en ongehoorzaamheid 

was nu in hun levens huis gekomen, met alle gevolgen van dien: 

de dood, de tijdelijke en eeuwige dood: d.w.z. scheiding tussen 

hun liefdevolle God en Maker en hen en tussen elkaar, 

scheiding straks tussen hun lichaam en ziel en geest, en 

tenslotte voor eeuwig gescheiden van God in de hel.
6
  

 

GODS VERKIEZENDE LIEFDE 

De mens is door eigen schuld in de zonde gevallen, met alle 

gevolgen van dien.  Echter……de Heere wist van tevoren dat dit 

zou gaan gebeuren. Hij wist dat de mens niet staande zou 

blijven en tegen Hem zou kiezen in ongehoorzaamheid en 

rebellie. Maar Hij wist ook, dat dit niet het laatste woord zou 

hebben!  

 

Want, voordat Hij dit levenshuis had gemaakt, geschapen, had 

Hij al bij Zichzelf bedacht en besloten in overleg met Zijn 

                                                 
4 Gen. 6,7  
5 Gen 3:8ev  
6  Rom. 6:23 
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Geliefde Zoon door de Geest, dat Hij die tegenstander en de 

zonde en de straf en gevolgen daarvan definitief zou uitbannen 

en zijn huis uit zou gooien, zodat het nooit meer iets zou 

kunnen uitrichten en betekenen. Hij zou een nieuw levenshuis 

maken, waar het kwaad en de boze hoe dan ook geen toegang 

meer zou hebben. Nooit meer!  

 

Daartoe had Hij in liefde mensen uitgekozen, - nog voordat ze 

geboren werden en überhaupt dat eerste levenshuis bestond -, 

dat Hij hen door Zijn geliefde Zoon, door wie Hij hen ook 

geschapen had
7
  zou redden van die vreemdeling en zijn 

leugens en bedrog, zijn macht, ja zou redden van de straf op de 

zonde, de dood, de eeuwige dood. Zijn Eniggeboren Zoon zou 

dat op de juiste tijd gaan doen.  

 

GODS BELOFTE  

Dat beloofde
8
 de Heere God al aan die eerste mensen. 

Onverdiend, zonder dat ze daarvoor iets hadden gepresteerd, 

uit Genade alleen. Ja, ze kregen de belofte van Iemand, die 

komen zou om die vreemdeling en zijn leugens en liefdeloze 

woorden en daden definitief uit te schakelen. “En Ik zal 

vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 

nageslacht en haar Nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen en 

u zult Het de hiel vermorzelen.” 

 

                                                 
7  Joh. 1:1-3, Kol. 1:16 
8  Gen. 3:15 
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Dat mochten ze geloven en daarop hun leven bouwen. Deze 

belofte heeft de Heere  in de loop van de eeuwen die volgden 

verder uitgewerkt. De zondige mensen en hun nageslacht 

moesten die mooie plek. waar ook nog een andere boom stond, 

waardoor zij die ervan aten eeuwig zouden leven, verlaten. En zij 

kwamen nu in de rest van het levenshuis, in de  ruimte, waar de 

vreemdeling de baas was, en zijn ‘wetten en gebruiken’. Deze 

vreemdeling had zich meester gemaakt van het bezit van die 

goede huisbaas door dat de mensen ongehoorzaam waren 

geworden en de deur voor hem hadden opengezet.  

 

GODS EEUWIGE PLAN 

Maar zoals we dat al zagen, had de Heere een plan, (Zijn 

eeuwige vredesraad) om dwars door alles heen een nieuw 

levenshuis te maken, waarin het voor eeuwig goed zou zijn en 

blijven. Die belofte kregen Abraham, Izak en Jakob, niet alleen 

voor zichzelf maar door hun nageslacht, het volk Israël,  zou alle 

mensen gezegend worden.
9
  Toen de Heere God later één van 

de nakomelingen van Jakob namelijk Mozes riep, heeft Hij door 

hem laten weten welke regels er eigenlijk goed waren voor dat 

oude levenshuis, maar ook voor dat nieuwe.  

 

WIE DE HEERE GOD IS 

Omdat die mensen sinds de zondeval niet meer in staat waren 

om Gods geboden zelf te doen  - in hun levenshuis woonde nu 

de zonde, die het voor het zeggen had, en die zonde was zo sterk, 

dat ze slaaf waren van die zonden, ook al probeerden die mensen 

                                                 
9  Gen. 22:18  
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het nog zo goed om anders te gaan leven: de zonde, de dood en 

de duivel heerste in Gods goede levenshuis, die niet goed meer 

was - daarom heeft de Heere, Die rechtvaardig is en barmhartig, 

lankmoedig. rijk aan goedertierenheid en trouw,
10

 het Zelf 

gedaan.  

 

VIA ISRAEL 

Hij verkoos om dat waar te maken, zoals gezegd Abraham, Izak 

en Jakob en hun nageslacht, het volk Israël, om hen kennis te 

geven van al deze dingen door Zijn Woord en Geest. Hij stuurde 

op gezette tijden richters, profeten en leraars om dat volk Israël 

de weg te wijzen. En hen als Zijn eigendom te midden van al die 

duistere zaken en machten, die in de rest van het grote eerste 

levenshuis (wereld) heerste, te leiden en te sturen, zoals een 

herder zijn kudde schapen leidt en voert naar waterbronnen en 

grazige weiden.
11

  

 

ALLEN ONGEHOORZAAM  

Toch heerste ook daar nog, als hij de kans kreeg, die 

vreemdeling en zijn machten binnen dat volk, in hun harten, en 

overal waar zij ongehoorzaam waren aan Gods wetten en 

regels. Waar zij in ongeloof zo vaak andere goden dienden en 

vereerden. Waarop dan telkens maar weer er een oordeel over 

hun leven kwam. Ook zij waren, hoewel zij Gods wetten hadden, 

een huis van God, waar God woonde en offers en priesters etc, 

niet uit zichzelf in staat om de wet te vervullen en te doen. 

                                                 
10 Ex. 34:6, Ps. 86:15, Jona 4:2 
11  Ps. 23, Jer. 23:1ev, Ez.. 34ev 



 

 

P
ag

in
a8

 

12
Zowel Jood als heiden zijn daarom door God onder de 

ongehoorzaamheid, opdat de Heere Zich over hen allen zou 

ontfermen.
13

 Eerst de Jood, maar ook de Griek
14

.   

 

GODS ENIGGEBOREN ZOON 

Daartoe zond Hij op de daartoe bestemde tijd, Zijn Eniggeboren 

Zoon, Die uit de hemel op aarde kwam. Hij kwam in de 

gedaante van een zondig mens,(vs. 3) kon dus wel zondigen, 

maar heeft het niet gedaan. Hij kwam in Zijn eigen huis, Israël, 

in Bethlehem, dat de Heere had afgescheiden van dat grote 

levenshuis waar de vreemdeling, de zonde en de dood heersten, 

omringd als door een muur door Zijn wetten en voorschriften, 

om die vijanden van het leven en van God te bestrijden en te 

overwinnen. Hij alleen was in staat, vol met Gods Geest en 

kracht om dat voor elkaar te brengen. Hij deed dat door Gods 

wetten te doen, met heel zijn hart, ziel en verstand.  

 

IN ONZE PLAATS 

Hij deed dat ook door de straf van alle andere mensen op zich 

te nemen. Zich te geven aan het recht en de gerechtigheid van 

de goede ‘Huisbaas’, Zijn hemelse Vader. Daartoe nam Hij de 

straf op die zonden van Israël en van alle mensen van hen over, 

en stierf in hun plaats de vloekdood. Hij streed met de 

vreemdeling en heeft hem ontwapend openlijk tentoongesteld 

en over hem gezegevierd.
15

 Dat kostte de Zoon alles
16

.   

                                                 
12  Hebr. 7:11, 10:1 
13  Rom. 11:33 
14  Rom. 1: 16 
15  Kol. 2:15 
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VOLDAAN 

Nu was aan de eis van Gods wet door Hem voldaan. En in liefde 

gaf Hij nu wat Hij verdiend had ook aan allen, uit Israël en uit 

alle andere volkeren die de Vader al van eeuwigheid hiervoor 

bestemd had.
17

 Hij heeft hen allen gekocht en betaald, bevrijd 

van alle vreemde overheersing en zij zijn nu Gods eigendom 

geworden. Hij vervult hen ook met dat nieuwe leven, vergeving 

van zonden en schuld, waardoor de eis van de wet, in hen 

vervuld is. Zij mogen nu niet meer wandelen naar wat er in dat 

slechte levenshuis de dienst uitmaakt, want daar woont niets 

goeds. maar zij mogen door de kracht van God wandelen in de 

Geest.  

 

EN NU LEVEN UIT ZIJN BELOFTE 

Dat betekent wel gedurende hun verdere leven een leven uit die 

beloften die in en door Hem ja en Amen zijn.
18

 Dat betekent 

tevens een geloofsstrijd. Tussen dat  wat de Zoon heeft 

overwonnen, maar er nog steeds is en Gods Geest en Woord , - 

want de kinderen van God zijn nog niet definitief in dat nieuwe 

levenshuis gekomen. Pas, nadat ze dat oude levenshuis 

definitief hebben verlaten en helemaal bij God hun intrek 

hebben genomen, pas dan is het helemaal fini met het oude 

leven en levenshuis.   

 

Nu al mogen ze elke dag leven uit wat Christus volbracht heeft. 

En als dat oude leven weer opspeelt en zo kracht is dat je moet 

                                                                                                                                                         
16  Gen 3:15 
17  Ef. 1:4-7 
18     2 Kor. 1:20 
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uitroepen: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam 

van de dood. dan is het antwoord. God zij dank door Jezus 

Christus , onze Heere.
19

 Daarom ben je nog steeds met je 

lichaam in dat oude leven, maar in de geest en verstand dien je 

al vast dat nieuwe levenshuis. 

 

Halleluja 

u 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19    Rom. 7:24ev 
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DEZE BLIJDE BOODSCHAP KORT SAMENGEVAT. 

1. GENADE 

 

Een volmaakt en gezond geestelijk leven is een geschenk, 

je kunt het niet verdienen. Rom. 6:23 b 

 

2. SCHEPPING  

 

Want God schiep de mens goed, in de goede relatie tot 

Hem en elkaar. Gen 1:31 

 

3. ZONDEVAL 

 

Maar het bleef niet goed. De mens werd ongehoorzaam 

aan God. Hij werd daardoor daadwerkelijk zondaar, 

schuldig voor God. Gen 3, Ps. 51 :6,7, Rom. 3:10,11,21. De 

mens kan zelf het niet meer goed maken. Jak 2:10, Ps. 130 

Ez. 18:4 

 

4. DE HEERE GOD 

 

Gods antwoord op de zondeval is rechtvaardig. Hij moet 

de zonde straffen met de hoogste straf. Gen 2:17, Gal 3:10. 

Toch wil Hij niet dat wij verloren gaan. In Zijn 

barmhartigheid geeft Hij zelf de oplossing. Ef 2:8,9, 

Rom.6:23, Joh 3:16, 2 Pt 3: 9 Hij geeft ons de zgn. 

moederbelofte in Gen. 3:15 

 

5. UITWERKING VAN ZIJN VERKIEZENDE LIEFDE  

 

a. Hij roept in Zijn verkiezende liefde Abra(ha)m om 

drager te zijn van deze belofte. Gen. 12:1-3. Met Hem 

en zijn zoon Izak en kleinzoon Jakob sluit God een 
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eeuwig verbond. Om hen en hun nageslacht tot een 

God te zijn en zij tot Zijn volk. Gen. 12:1-3,15, 17, 

22:1etc. (Zie betekenis van Israël, lesbrief 1)  

 

b. Hij bevrijdt Israël uit Egypte, geeft hen geeft hen via 

de middelaar Mozes de Thora, met priester, 

heiligdom, offer en alle geboden.(Zie betekenis van 

de wet, lesbrief 2) en brengt hen in het beloofde land. 

 

6. VOLMAAKTHEID  

 

Maar dit alles kon hen niet tot volmaaktheid brengen. 

Gods doel voor Israël en allen die bij Israël worden 

ingelijfd. Ps. 87. Daarom moest er een andere priester 

komen, naar de ordening van Melchizedek, die dat wel 

bracht. Hebr. 7:11, 8:1, 10:1,10,14.  

 

a. Gods Zoon, Jezus is deze Hogepriester naar de 

ordening van Melchizedek 

i. Jezus Christus is daarom Israëls en ons enige 

houvast. Rom. 14:8 Hij is God en mens Joh. 

1:1,14, en alleen Hij kon de straf op de zonde in 

onze plaats dragen. Hij heeft Gods wet vervuld, 

is rechtvaardig en heilig voor God. Mat 5:17ev. 

Jes. 53:5,6. Joh 1:1,141 Pt 1:18,19, 2:24. 

 

b. Jezus, werd mens (Immanuel), in de gedaante gelijk 

aan het  zondige vlees, Zelf niet zondig, om die 

zonden te veroordelen in het vlees Rom. 8:3,4 

 

c. Daardoor heeft Hij de rechtvaardige eis van de wet 

vervuld, in ons die niet in het vlees, maar in de Geest 

wandelen.  
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i. God rekent ons toe wat Jezus heeft gedaan. Zijn 

tien is onze tien. Zijn gehoorzaamheid de onze, 

zijn lijden en sterven voor de zonde betekent 

onze vergeving en zijn opstanding betekent ons 

nieuwe leven. Rom. 3:24, 4;25,8:4,5,  2 Kor.5:21 

 

7. GODS GEEST 

 

Door de Geest wordt een verloren zondaar wedergeboren, 

geroepen tot het wonderbare licht, tot geloof gebracht, 

rechtvaardig gemaakt en geheiligd om tenslotte 

verheerlijkt te worden.  

 

a. Die Geest schenkt gave en bewerkt vrucht. Gal. 5:23ev 

en doet ons delen in al Christus weldaden en 

schatten. Zd 21 Hc 

 

 

8. WOORD VERKONDIGD  

 

Deze blijde boodschap wordt verkondigd door mensen die 

daartoe door God gezonden zijn. Rom. 10:14-17, En brengt 

mensen door Gods Geest tot een levend geloof.  

 

a. Door Hem in geloof aan te nemen staan we recht 

voor God en zijn we in Hem geheiligd en volmaakt. 

Rom.1:17, :21ev, 5:1. Fil 3:8,9  

 

b. Vertrouw je daarom toe aan Jezus Christus. Hand 

16:30,31. 
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c. En leef uit Zijn genade en liefde, in gehoorzaamheid 

en gemeenschap met Hem. Joh. 14:15, 18, 21-24 1 

Joh :7-9. 1 Kor   1:30 

 

d. Leef elke dag uit Zijn Woord als richtsnoer voor ons 

leven  

 

e. Hij geeft ons ook de gave van gebed. Ps. 119:105, O.V 

Matth. 6:11ev. 

 

f. In gemeenschap met andere broeders en zusters 

Hand 2:42, t v 
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Ruimte voor aantekeningen 
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Teksten bij het schilderij, aquarel door Sjaak Maliepaard  

 

1. Een donker en licht gedeelte.  

Jezus roept ons tot Hem, tot bekering en geloof, uit de duisternis van de zonden en 

verlorenheid. Joh. 3:16, Mark. 1:14,15, Matth. 11:28 

2. Zijn Woord:  

 Johannes 12:46. Jezus is het Licht der wereld. Hij wijst de enige Weg tot behoud. Hij 

is de Weg. De weg is scharlaken rood, teken van de zonde. Bij het kruis wordt de weg 

wit, gereinigd van de zonden.  

3. Zijn kruis.  

Als een oude olijfboom geschilderd. Kol. 1:19ev.Jes. 53:5,6 Hij wordt voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Kor.5:21 

4. Zijn Opstanding: 

’n Open graf, Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft., 1 Pt 1:3ev. Luk. 24., Rom. 1:4 

Hij is Gods Zoon 

5. Zijn zorg.  

Let op de vogels en de bloemen. Hoe God hen bekleed heeft en voor hen zorgt. 

Matth. 6:25-33. God zorgt veel meer voor Zijn kinderen. Daarom zoek eerst Gods 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.  

6. Zijn Openbaring.  

Jezus is de goede Herder, Die Zijn schapen hoedt en weidt door Zijn ambtsdragers , 

uit Israël en de volkeren. Joh. 10:11-18, 21:15-17 

7. Zijn volk,  

de edele olijfboom. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten. Enkele takken zijn afge- 

broken., wij als wilde loten daartussen geënt.  Jezus maakt Jood en heiden een, in Zijn 

Eigen lichaam en verzoend hen met God door Zijn kruis en opstanding. Rom. 11:1ev) 

 

 


