
Introductie 



Mijn hart 



Persoonlijke verlangen 

 Sola Scriptura 

Bijbel begrijpen los van 

     cultuur ) 

     dogmatiek ) Grieks 

     opvoeding ) 

  Bijbel actualiseren 

 

 

  Boeken, lezingen/spreekbeurten, meditaties 

 



De boeken 
 dHVb: Onderzoek naar 

de Wet van God (OT + 
NT) t.a.v. voedsel. 

 

  

 Een van de 
eindconclusies: 

 Rein/onrein principe 
gehandhaafd 

 

 

 

 Vragen volgden 

 



Sinds Christus: 

 Wet is vervuld 

 Vleeswetten eveneens 

 Wet is verouderd 

 Wet is aan het kruis 

 Wet is een vloek 

 

Dus christenen: 

 Vrij van de Wet 

 Niet meer onder de Wet 

 Ontslagen van de Wet 



?? 

De boeken 



Hoofdboodschap: 

 

1. Terug naar de Tora 

2. Samen verder 

 

 

Uitleg cover 



Spanningsveld 

 Vernieuwing/openbaring Eenheid christenen 

 Spanningsveld gecreëerd door dogmatische 

kaders 

 Rode draad in vvDW:  

Samen verder 
 

  

 



Agenda 

1) Intro Hebreeuws  Grieks 

2) Griekse visie op de Tora bijstellen 

3) Wat is wettisch? 

4) Invloed van dogmatiek op tekstbegrip 



Drie denkwijzen/aanvliegroutes 
• Hebreeuws denken als basis: 

- Tenach (OT) 

- Henoch I 

- Book of Jubilees 

 

• Joods denken als basis:  

- Bovenstaande + 

- Henoch II en III, Book of Jasher 

- Talmoed (geschreven, mondelinge leer) 

 

• Grieks denken als basis: 

- Griekse cultuur, Griekse godsdienst 

Daarin kwam het evangelie met alleen OT, later NT! 



1. Intro Hebreeuws  Grieks 

 Hebreeuws     Grieks 

A. Tora als levensweg Tora als heilsweg 

B. 7-tallen stelsel   10-tallen stelsel 

C. Maankalender   zonnekalender 

D. Levensstijl God   Levensstijl mens 
gericht    gericht 

E. Teken zoekers    wijsheid zoekers 

F. Godsbeeld: God    God alleen soevereine       
mens partners  besluiten 

G. Theologie proces   Theologie omkaderd 



2. Griekse visie op Tora bijstellen 

Ps.147:19-20 Mazzelaars van de wereld! 

 

Westers denken: 

- Opgelegde verplichtingen (belasting) 

- Regels om ons te testen 

 

Voorl.  

‘Wetgeving, instrument om het doel te bereiken’ 



Aanvliegroute bepaalt wat je ziet. 

 

 

Als het model gaat bewegen, is het 

duidelijk. 

 

 

Als de Tora gaat leven, zie je ineens 

een jonge vrouw, terwijl ze zo stoffig 

oud was. 

De Tora 



Tora regelt de basis van het leven 
God regelt in het Paradijs de basics van het leven: 

 Voedsel: 

 Wat wel; zaad-vrucht menu, levensboom (Gen.1:29) 

 Wat niet; boom van kennis (Gen.2:17) 

 Relatie (Gen.1:28; 2:18, 24) 

 Sociale component; gezelschap/familieband 

 Praktische component; hulp 

 Emotionele component; hechting 

 Lichamelijke component; seksualiteit, één vlees  

 Zingeving = arbeid/dagbesteding (Gen.1:28; 2:15,19) 

 Arbeid is positief (Griek leeft voor z’n vrije tijd) 

 Rust als basisbehoefte, 7e dag (Gen.2:3) 



Tora = Basis van het leven 

 Afkomstig van God. 

 Voor de zondeval: Regels ten leven. 

 Basics = randvoorwaarden = basisprincipes = 

natuurwetten  Zijn niet te breken 

 Als we ze breken, …  … breken we zelf 



2 x Denkswitch 

- Wetgeving verbonden met het leven (niet gevolg van 
de zondeval)  

- Wetgeving vanaf schepping (ipv Sinai) 

 

 Of nog verder. De hemel was eerst! 

 God rustte, Adam moet parallel met de hemel lopen. 

 Tabernakel bestond al in de hemel toen Mozes er 
openbaring over kreeg (Hebr.9:11,12, 24) 

 Heilsplan was klaar voor de grondlegging der wereld. 
(Hoogtijdagen = heilsplan, Johannes evangelie) 

 



Tora: geen status quo 

 Voor zondeval: The best way to live life 

 Na zondeval: The best way to survive a sinfull 
world 

 Aartsvaders: The best way to form a community 

 Sinai: The best way to constitute a nation.  

 Wet op schrift!! 

 Moab: The best way to become a country 

 Bergrede: The best way to be a witness 

Gods inzicht neemt niet toe, maar de mens ontvangt 
voortschrijdend inzicht op het juiste moment. 



 Dit zijn de woorden van het verbond dat de HEERE 

Mozes geboden heeft met de Israelieten te sluiten, in 

het land van Moab, naast het verbond dat Hij met hen 

gesloten had bij de Horeb. (Deutr.29:1) 

 God voegt onderwijzing toe. Heft het vorige niet op. 

 Lezen dHVb blz. 35-36 

 

 



3e Denkswitch 

 Levenswetten zijn voor iedereen,  

 niet slechts voor Joden. 

 Levenswetten zijn voor heel de aarde, 

 niet slechts voor Israel. 



Waarom een Wet (Tora)? 
Ezechiel 20 (HSV) 

 Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de 
woestijn. Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun 
Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor 
leven. (vs.10-11) 



Zoals de Heer, mijn God, mij 

heeft opgedragen, leer ik u 

wetten en regels waarnaar u 

moet handelen in het land dat 

u in bezit zult nemen. Leef ze 

strikt na, dan toont u wijsheid 

en inzicht. Alle volken die dat 

zien en van deze wetten 

horen, zullen zeggen: ‘Wat is 

dat grote volk wijs en 

verstandig!’ (Deutr. 4: 5, 6)  

En welk volk, hoe groot ook, 

heeft wetten en regels zo 

rechtvaardig als het onderricht 

dat ik nu geef? (Deutr. 4: 8) 
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Aardse beloften verbonden  

aan het houden van de Tora 
 Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen 

verlengd worden ... (Ex.20:12) 

 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. 
Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden 
… in een land dat overvloeit van melk en honing. 
(Deutr. 6: 3) 

 Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, … als u 
tenminste de stem van de Heere, uw God, nauwgezet 
gehoorzaamt door deze geboden nauwlettend in 
acht te nemen. (Deutr.15: 4,5) 

 

 



Tora: voor het leven hier en nu 

 Ouderdom 

 Vruchtbaarheid mens en vee 

 Welzijn (gezondheid en eerlijke welvaart) 

 Landbouw: overvloedige oogst 

 Armoedepreventie 

 Sociale stabiliteit 

 Vrede met omringende landen 

 

PREVENTIE 
rode draad door heel de Tora 



Tora is openbaring omdat … 

Kleine handeling  

enorme impact Eerste steen 

onschuldig 

Mens overziet zijn handelen niet!! 



Handeling  netwerk aan 

consequenties 

 

 VB. De economische 

crisis: 

- Begrip achteraf crime 

- Preventief begrip 

   onmogelijk 

 

Gevolgen menselijk handelen te complex!! 



Wie wint de pot? 

Wie de meeste stappen vooruit kan denken! 

God!!!! 

De mens kan maar beperkt vooruit denken. 

Lange termijn denken is zeer beperkt. 



Conclusie: Waarom een Tora? 
Omdat: 

 wij ons handelen niet overzien. 

 relaties te complex zijn 

 ons intellect te beperkt is,  
 m.n. voor de lange termijn zijn causale verbanden 

zoek 

 

Daarom heeft God de mens de Tora gegeven. 

 

Nooit bedoeld om met hemelse krullen/plusjes ons 
behoud te bewerken. 



Christen, burger van 2 koninkrijken 

 Koninkrijk der Nederlanden met NL wetgeving 

 Koninkrijk der hemelen met de Tora 

 Koninkrijk van God met Gods Wet 

 

− Omdat je een NL burger bent, houdt je je aan de 
NL wetten. 

− Omdat je een burger bent van het het koninkrijk 
der hemelen, houdt je je aan Gods wetten. 

− Accepteren wel de correctie van NL overheid, niet 
van God. 

 



Agenda 

1) Intro Hebreeuws  Grieks 

2) Griekse visie op de Tora bijstellen 

3) Wat is wettisch? 

4) Invloed van dogmatiek op tekstbegrip 



3. Wat is wettisch? 
Regel: maximum snelheid 80 km/h 

 

Drie Houdingen: 

1. Ik rijd 80, dat zal wel het beste zijn. 

2. Ik rijd 120, ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd. 

3. Ik rijd 40, dan weet ik zeker dat ik goed zit. 

 

Wie is vrij? Wie is wettisch? Wie is anarchist?  

Wie is slaaf waarvan? 

1. Vrij, vertrouwt de wet(gever) 

2. Anarchist, slaaf van eigen hoogmoed 

3. Wettisch. Slaaf van eigen angst 



Wetticisme komt voort uit angst 
VB Het gedekte hoofd  4 vrouwen, 1 gedrag: 

- Uit respect voor God; je wilt God hiermee dienen 

- Uit angst voor God; je naam moet niet uit het 
Levensboek worden gewist 

- Uit aanpassing; respect voor de cultuur, vrije keus 

- Uit angst voor mensen; verplichting, gewoonte ergert 
je, maar wil niet uit de toon vallen 

 

Oordelen op basis van gedrag is onmogelijk. Motivatie is 
bepalend! 

 

Als (godsdienstig) gedrag voorkomt uit: 

 angst voor Gods afwijzing   wetticisme 

 angst voor afwijzing van mensen   slaafsheid 



Sabbat of zondag? 
Fascinerend: 

- De hemel was eerst, ik volg. 

- Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, zo ook op 

de aarde. 

 

Persoonlijke tussenweg: 

• Ik houd rust op sabbat omdat het Gods dag is en 

ga zondag naar een dienst. 

• Op bijbelse Gods hoogtijdagen bezoek ik een 

messiaanse gemeente, want die wil ik niet 

missen. 
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