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Enkele gedachten over de betekenis van  

de wet (Thora) voor Messiasbelijdende Joden  

en Messiasbelijdende uit de heidenen  

door 

ds Sj. Maliepaard 
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Bij het schilderij. 

Abram ontmoet Melchizedek, die hem zegent.  

Abram geeft hem van alles de tienden. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

De geciteerde Bijbelteksten zijn aangehaald uit de NBG vertaling 1951 
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De wet (Thora) heeft in het leven van Nieuw-Testamentische 

gelovigen naar mijn idee meerdere betekenissen. 

 

Ten eerste de betekenis van openbaring. De Heere openbaart 

Zich in de Thora als God, onze Schepper. Hij heeft door de Zoon
1
 de 

wereld geschapen en Hij is zowel rechtvaardig als barmhartig, voor de 

mens, die door de zondeval voor eeuwig verloren is buiten de Messias.
2
  

De Here is de enige, ware God, Die Zijn belofte van redding en behoud 

gegeven heeft voor Israël, maar ook voor ons in de Messias.
3
 En Die deze 

belofte van bevrijding en verlossing voor ons allen, in en door de Messias 

Jezus, Gods eniggeboren Zoon, onze Here, waargemaakt heeft.  

 

                                                             
1 Kol. 1:15-17,  - Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse 

schepping,16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op 

de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 

hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;17 

en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 

Hebr. 1:1,2  - Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken 

in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de 

wereld geschapen heeft. 
2 Gen. 2:17  - Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet 

eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.  

Rom. 6:23a  -Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God 

schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here   
3 Gen. 3:15 - En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en 

haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.  

Gen. 12:1-3 -  De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en 

uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk 

maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal 

zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle 

geslachten des aardbodems gezegend worden. 



 

P
ag

in
a3

 

Ten tweede doet de Here ons door de Thora onze zonde kennen.   

Door die wet leer ik mijn eigen zondige aard kennen.
4
 Want er staat 

geschreven: “Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles wat 

geschreven is in het boek der wet, om dat te doen” ( Deut. 27:26 en Gal. 

3:10).  

Daarom zal niemand door de wet gerechtvaardigd worden voor 

God. Deze (eisende) functie van de wet is, volgens de apostel Paulus, een 

tuchtmeester tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd 

zouden worden en niet meer onder die tuchtmeester zijn.
5
  

Voor ‘tuchtmeester’ staat een woord in het Grieks, dat wij met 

‘pedagoog’ kunnen vertalen. Pedagoog betekent eigenlijk ‘knapen- 

geleider.’ In de tijd van Jezus werden de kinderen op straat door een 

slaaf begeleid, die hen tegen allerlei moeite en onheil moest bescher- 

men, vooral op zedelijk gebied. In het woord tuchtmeester klinkt iets van 

strengheid door. De mens wordt als het ware door de wet ‘in verzekerde 

bewaring’ gehouden tot de tijd, dat het heil volkomen geopenbaard 

wordt in de Messias.  

De vraag is dan, of die wet dan wel goed is? De apostel Paulus 

houdt ons voor dat de wet geestelijk is, heilig, rein en goed, maar dat de 

mens verkeerd is. Hij is verkocht onder de zonde.
6
 Daardoor kan de 

mens, kunnen wij niet meer aan de eis der wet  voldoen. De wet brengt  

                                                             
4 Rom. 7:7 - Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, 

ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij 

zult niet begeren. Zie Joh. 1:7-9. 
5 Gal. 3:22-25 - Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten 

gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die 

geloven. 23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde 

bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 De 

wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof 

gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet 

meer onder de tuchtmeester. 
6 Rom. 7: 14  - Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, 

verkocht onder de zonde 



 

P
ag

in
a4

 

ons bij Hem, die de wet wel volbracht en vervuld heeft. De Messias. Hij 

heeft de eis van de wet in de gelovigen vervuld, die niet meer naar het 

vlees, maar naar de Geest leven.
7
 (Wat dat betekent zie ten vijfde.) 

 

Ten derde is het van groot belang te weten, dat de Here Zelf een 

verandering van diezelfde wet, wat betreft de offers, het priesterschap 

en de ceremoniële wetten, tot stand gebracht heeft. Juist om de gehele 

wet tot zijn volle recht te laten komen.
8
 De Hebreeënbrief houdt ons 

namelijk voor, dat de wet veranderd moest worden, om de eis van de wet 

te vervullen, zoals ook de apostel Paulus ons in Romeinen 8:4 voorhoudt 

met de woorden: “opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die 

niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.”
9
 In Hebreeën 7 lezen 

we, dat die verandering (ander woord ’omzetting’)  van wet nodig was, 

                                                             
7 Zie punt 5 vorige hoofdstuk. 
8 Matth. 5:17 - Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.  
9 Zie ook Gal. 5: 13ev - Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) 

echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de 

liefde. 14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij 

niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en 

voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat 

in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 

elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de Geest 

laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het 

vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, 

afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, 

dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u 

gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet 

zullen beërven. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 
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omdat er naar Gods’ wil en eedzwering
10

 een andere priester moest 

komen, die een beter/eenmalig afdoende offer kon brengen. We lezen 

daarover:  Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte
11

 gebracht 

had - immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen,- waarom was 

het dan nog nodig, dat er een andere priester naar de ordening van 

Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening 

van Aäron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt 

noodzakelijk een verandering van wet “(Hebr.7:11,12).  

Verder lezen we: “Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft 

als het zonder kracht of nut is (immers de wet heeft in geen enkel opzicht 

het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, 

waardoor wij nader tot God komen” (Hebr. 7:18,19).    

Het Levitische priesterschap kon de zondige mens, die tot God 

naderde, niet volmaken. Immers deze priesters waren zelf ook zondig en 

moesten eerst een offer brengen voor eigen zonden.
12

 En ook de offers, 

die zij volgens de wet moesten brengen, konden de mensen, die 

toetraden (naderden tot God), niet volmaken.
13

 Er was een andere 

Hogepriester nodig, zonder zonde, die eeuwig leeft, een Hogepriester, 

                                                             
10 Ps. 110:4 - De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor 

eeuwig, naar de wijze van Melchizedek . 

Hebr. 7: 20-22 - En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had - want 

genen zijn zonder eed priester geworden,21 maar deze met een eed bij monde van 

Hem, die tot Hem sprak: De Here  heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij 

zijt priester in eeuwigheid 22 in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg 

geworden. 
11  Bedoeld wordt dat de mens zijn doel bereikt heeft, d.i. verzoend te zijn met God, 

om eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn zonder dat God iets op hem of haar heeft 

aan te merken.  Zie ook Hebr. 2:10, 5:9, 6:1, 7:19, 10:1,14,11:40, 12:23 

12 Heb. 7:27  - die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn 

eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste 

heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht. 
13 Noch de wet (Thora), noch bijv. de Sjabbàt (als onderdeel van die wet), kan de 

mens tot die volmaaktheid brengen, dat is, mens zijn, zoals God het bedoeld heeft.  
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naar de ordening van Melchizedek, waarin God de werkelijkheid van een 

hemelse tabernakel
14

 toont en van een ander offer, eenmalig gebracht, 

waardoor God zijn doel bereikt.
15

    

 

Ten vierde vergelijkt de apostel Paulus onze relatie tot de wet met 

een relatie van een vrouw tot haar man.
16

 Zolang de man leeft, is de 

vrouw aan haar man verbonden. Maar als hij sterft, is zij vrij om een 

ander toe te behoren. Zo bond ook de wet ons aan ‘de eerste man. Niet 

de wet is hier de eerste man, maar onze oude mens, ons mens-zijn onder 

de zonde.
17

 Maar Christus heeft ons daarvan vrijgemaakt om van ‘die 

                                                             
14Hebr. 8:1ev -  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester 

hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2 de 

dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de HERE opgericht 

heeft, en niet een mens. 
15 Hebr. 10:8-10,14  - In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergave, brandoffers en 

zondoffers hebt Gij niet gewild , noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar 

de wet gebracht werden. (Doch) daarna heeft Hij gezegd: Zie hier ben ik om uw wil te 

doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij 

eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Want 

door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.  

Hebr. 10:19,20 - Daar wij dan broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in 

het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons 

ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees en wij een grote priester 

hebben over het huis Gods. 
16  Rom. 7:1-6  - Of weet gij niet, broeders, - ik spreek immers tot  wie de wet kennen 

- dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? 2 Want de gehuwde 

vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de 

man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. 3 Zo zal zij dan, 

indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; 

wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, 

indien zij zich aan een andere man geeft. 4 Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood 

voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een 

ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. 
17 Wat Paulus schrijft is moeilijk te vatten. Want niet de wet is die eerste man, maar 

de mens, die geroepen is om die wet te gehoorzamen, dat is aan de eisende 
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tweede man’
18

 te zijn. Die eerste man is met Christus op het kruis 

gestorven
19

.  Hij is gestorven voor alle overtredingen en zonden van 

Israël en van ons, zodat wij niet meer onder de eisende en veroordelende 

gerechtigheid van de wet zijn, maar onder de genade, want de apostel 

Paulus zegt van ons:  

“Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de (eisende en 

veroordelende gerechtigheid van de) wet door het lichaam van Christus 

om het eigendom te worden van een ander, van Hem die uit de doden 

opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen.” 

De gerechtigheid en heiligheid van de wet (ver)bond Israël aan de  

gehoorzaamheid aan die wet, zoals een vrouw gebonden is aan haar 

man, zolang ze leeft. Maar als die man gestorven is, is zij vrij om een 

ander toe te behoren. Jezus is gestorven om Israël van die eisende en 

veroordelende gerechtigheid van de wet te bevrijden. Zij, maar ook wij    

(d.w.z. onze oude mens) zijn nu dood voor de wet door het lichaam van 

Christus (Zijn kruis en opstanding) om het eigendom te zijn van Hem (de 

                                                                                                                                                                                              

gerechtigheid van God te voldoen? Daaraan was die mens gebonden door de wet. 

Maar Christus heeft voor ons betaald. Door zijn lijden en sterven is die eerste ‘man’ 

nu gestorven. Jezus stond in zijn plaats. Daardoor heeft de wet niets meer tegen ons. 

Wij zijn door de wet voor de wet gestorven om voor Christus te leven.  
18 Een passage uit een preek van auteur over dit gedeelte n.a.v. Zd. 44HC: De Here  

Jezus heeft ons onder zijn genadige heerschappij gebracht, waardoor we niet meer 

onder het gezag van de wet staan, maar onder zijn gezag. Net als met een vrouw en 

een man die getrouwd zijn. De vrouw is aan haar man gebonden, zolang, volgens de 

wet, die man leeft. En gaat ze dan met een ander, dan pleegt ze overspel. Maar als de 

man gestorven is, is zijn vrij om te hertrouwen. Zo is het ook met een gelovig mens. De 

wet had zijn eisende macht over de mens vanwege Gods gerechtigheid, maar toen 

Christus voor die zondige mens stierf, (aan Gods gerechtigheid heeft voldaan) is de wet 

vervuld en is de mens nu dood voor die wet, door het kruis van Christus en leeft zij nu 

voor haar nieuwe ‘man’, Christus Jezus. 

19 Rom. 6:6. – dit weten  wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan 

het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van 

de zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  
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tweede man), die uit de dood is opgewekt, opdat wij voor God vrucht 

zouden dragen.  

Zij, maar ook wij, zijn door het offer van Christus aan het kruis en 

zijn opstanding niet meer onder de eisende en veroordelende functie van 

de wet, maar onder de genade. De volmaaktheid en heiligheid wordt ons 

allen als een genadegeschenk aangebracht, toegerekend en geschonken, 

om door de werking van de Heilige Geest,
20

 in geloof ontvangen en 

toegeëigend
21

 te worden in en door Gods geliefde Zoon, onze Heere, 

Jezus Christus.  

“En voor zover ik nu (nog) leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, 

die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20). 

 

Ten vijfde schrijft de Hebreeënbrief naar aanleiding van Jeremia 

31:31-34,
22

 dat het Nieuwe Verbond in het bloed van de Messias  

inhoudt, dat de wet in ons hart gelegd en in ons verstand geschreven 

                                                             
20 In wedergeboorte, roeping en bekering. 
21 Door uit genade in te zien, dat je zelf niet recht voor God staat, maar in jezelf een 

verloren zondaar bent; door je te bekeren in gedachten en wandel tot Christus en Zijn 

gerechtigheid en heiligheid en daaruit gaan leven, in het afsterven van de oude mens 

en het aandoen van de nieuwe. Kortom te gaan leven uit Zijn Kruis en Opstanding. 

Zie Rom. 6:3-5 

22 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en 

het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 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 des HEREN. 

33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, 

luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 

schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen 

zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE : 

want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het 

woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer 

gedenken. 



 

P
ag

in
a9

 

wordt door Gods Geest.
23

 De door Christus vervulde wet komt dus weer 

terug, niet meer als eisende gerechtigheid, maar als ‘heiliging in 

volmaaktheid’.
24

   

Immers, wie leeft in en door de Geest van Christus Jezus, die de wet 

vervuld heeft, leeft door geloof van Jezus Christus, in heiliging door de 

Geest, hetgeen betekent, dat de door Hem vervulde wet in ons hart 

geschreven wordt.  De apostel Paulus houdt ons immers in Romeinen 

8:3,4 voor: 

“Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees - God 

heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk 

en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der 

wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar 

de Geest.”  

 

Kort en goed  

Christus heeft in onze plaats de wet vervuld en schrijft door Zijn 

Geest de vervulde wet in ons hart. Wij leven nu in heiliging door Zijn 

Geest, waardoor de Here Jezus in ons de wet vervuld heeft. Wij zijn niet 

meer onder de eisende gerechtigheid van de wet, maar onder de 

genade.  

 

Wij zijn vrijgemaakt van de eisende gerechtigheid van de wet,
25

 

door de gerechtigheid van Christus,
26

 
                                                             
23 Hebr. 10:15-17- En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat 

Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die 

dagen, zegt de: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand 

schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 
24 Zie Hebr. 10:10 - Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer 

van het lichaam van Jezus Christus. 

Hebr.10:14 - Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die 

geheiligd worden. 
25 Rom. 8:2 – Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus 

vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 
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om te leven door geloof alleen;
27

 

 

wij zijn gebonden aan de overvloedige gerechtigheid
28

van Christus,  

om te leven uit Zijn gehoorzaamheid alleen.
29

  

Wij zijn Zijn eigendom! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
26 1 Kor. 1:30,31 – Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is 

geworden; wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat hetzij, gelijk 

geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.   

Hand. 13:39 –Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van 

zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt 

worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft gerechtvaardigd door Hem.  
27 Gal. 2:20b - En voor zover ik nu (nog) leef, leef ik door het geloof van de Zoon van 

God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 
28 Matth. 5:20 - Want Ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan 

die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen niet 

binnengaan. Zie Fil. 3:9. 
29  Rom. 8:9,10. - Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, 

indien de Geest Gods in u is. Indien iemand de Geest van Christus niet heeft, die 

behoort Hem niet toe. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood 

vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid .  
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Enkele gespreksvragen voor verwerking: 

1. Ga de verschillende betekenissen van de wet na en vraag u zelf af, 

in hoeverre die voor u en uw gemeente vaste geloofswerkelijk 

heden zijn. 

 

2. Dit artikel maakt onderscheid tussen de eisende gerechtigheid van 

de wet en de gerechtigheid van Christus. Welke rol spelen deze 

vormen van deze gerechtigheid in uw geloofsleven en wat zegt dat 

ons over de relatie Kerk en Israël? 

 

3. In Hebreeën 7:12 staat dat de Here God een verandering van wet 

gegeven heeft. Hoe verhoudt dat zich tot de Joodse gedachte, dat 

de Thora zelfs voor de schepping er al was. En dat die wet niet 

ontbonden kan worden. Zie Matth. 5:17ev. 

 

4. Wij belijden met de apostel Paulus dat zowel de Joden als de 

heidenen zondaars zijn, die de heerlijkheid van God missen, 

waardoor wij beiden onnut zijn geworden (Rom. 3:10,11,23) Hoe 

kunnen wij dan gerechtvaardigd worden voor God?  

 

5. Wie heeft wel voldaan aan de eisende gerechtigheid van de wet?  

 

6. Jezus is Hogepriester naar de ordening van Melchizedek (Gen. 

13:18-20, Ps. 110:4 en Hebr. 7ev) Wat zijn de wezenlijke verschillen 

tussen deze Hogepriester en de hogepriester naar de ordening van 

Aaron? Wat betekenen die verschillen voor Israël en voor ons? 

 

7. Geef aan hoe de wet door God in ons aller hart geschreven wordt. 

(Jer. 31:33,34, Hebr. 8:8-12 en 10: 15-18) En wat de consequentie 

daarvan is met betrekking tot het leven naar de wet?  
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Aantekeningen 


