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Agenda

Duidelijkheid over de Wet, deel I en II

1. Introductie: de kern

2. De wet als normen- en waardenstelsel

Indeling op basis van herkomst: Wie geeft ze? 

En hun effect: Wat bewerken ze?

3. Visie op Tora: Grieks → Hebreeuws

4. Voorbeelden van misinterpretatie tav Tora



Aanleiding

Een eindconclusie dHVb:

Rein/onrein principe 

m.b.t. vlees 

gehandhaafd

Vragen volgden



Hoe kan dat?

Sinds Christus:

✓ Wet is vervuld: ‘Het is volbracht’

✓ Vleeswetten eveneens

✓ Wet is verouderd

✓ Wet is aan het kruis

✓ Wet is een vloek

✓ Apostelconvent (Hand.15)

Dus christenen:

➢ Vrij van de Wet

➢ Niet meer onder de Wet

➢ Ontslagen van de Wet





KERNBOODSCHAP !



De kern: vervolg

 Website Jozua voorlezen

 Intermezzo Jesaja



Spanningsveld

Inhoudelijk vernieuwing → vertrouwde dogmatiek

 Eenheid christenen, respect andersdenkenden

 Rode draad in vvDW:

Samen verder

 Pelgrims onderweg
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Indeling op basis van herkomst

Vier typen vinden we in het Woord:

A. Wet van God (JHWH) = Tora = wet van Mozes

B. Wet van Christus = de Tora uitgelegd en 

toegepast door Christus

C. Wetten van afgoden

D. Wetten van mensen

Ware godsdienst → religieuze systemen

A + B → C + D



A: De wet van God = Tora

Wet van God (JHWH) = Tora = wet van Mozes

 Ez. 20:10-11 De Tora dient het leven

 Deutr.29:1 Deutr. verlengstuk op de Tora

 Jozua 24:26 Verbondsvernieuwing te Sichem: het 

verbond niet verlengd, maar de belofte van mensen 

om zich aan het verbond te houden werd 

opgeschreven in het wetboek. Namenregister.

○ verg. ja-woord huwelijk; ondertekent huwelijkscontract

○ volwassen doop/belijdenis → ja-woord ondertekent 

Wet van Christus



B: De wet van Christus

Wet van Christus = de Tora uitgelegd en toegepast 

door Christus 

De term te vinden in:

⁻ Gal.6:2 leidt tot lastenverlichting

⁻ 1Cor.9:21 De Wet van Christus hangt onder Tora

Christus en de Tora horen bij elkaar:

 Ps.40:8-9 Gods wet diep in Zijn binnenste

Waar is in de boekrol (Tora) over Hem geschreven?

 Deutr.18:18 Tora-belofte: profeet als Mozes

 Bergrede (Matt.5-7) → upgrade van de Tora

 Sterven → alle verzoenende offers vervult



C: Wetten van afgoden

Afgodenwetten lopen via koningen/dwaalgeesten

• Gal.4:8-11 + 17,18
Grondbeginselen van afgoden leidt tot:

- andere feestkalender (vs.10)

- wegduwen van gelovigen (vs. 17)

- beijveren voor hen (vs. 17)

NB! Dit gaat niet over gelovigen die terugkeren naar de 
Tora, maar over heidenen die terugkeren naar de 
vruchtbaarheidscultus.

• Ez.20:23-25, 30-13

Verordeningen van stinkgoden = Afgodische wetten

lijden tot de dood.



Indeling op basis van herkomst

Vier typen vinden we in het Woord:

A. Wet van God (JHWH) = Tora = wet van Mozes

B. Wet van Christus = de Tora uitgelegd en 

toegepast door Christus

C. Wetten van afgoden

D. Wetten van mensen

Ware godsdienst → religieuze systemen

A + B → C + D



D: Wetten van mensen
• Mich.6:15-16a 

Wetten van Omri leiden tot gebrek/slavernij

• Jes. 10:1-2
Wee hun die! … leidt tot uitbuiting van zwakkeren

• Marc.7:3,5,7-9 en Matt.15:1-9
Geboden van mensen = overleveringen van de ouden

NB! Ouden zijn religieuze, leidinggevende voorouders

Gevolg?:

− Gods gebod wordt krachteloos (Matt.15:6).

− Gods gebod wordt opzij geduwd (Marc.7:9)

Deze leer van de voorouders staat bekend als de …

Mondelinge Leer = Mondelinge Tora = leer van de 
ouden = Misjna



Mondelinge leer
Hoofdstromingen binnen Jodendom

1. Rabbijns Jodendom → religie op basis van:

Mondelinge leer + Tenach

1. Karaïtisch Jodendom: alleen Tenach

2. Messiaans Jodendom: Tenach + NT (+ Mondelinge 
Leer)

Vergl. Christendom → religie op basis van:

Catechismussen + Bijbel

 Vanaf de Sinaï bestaat de mondelinge overlevering: 
Misjna → op schrift 200 na Chr.

 Gemara = mondelinge commentaren op de Misjna

Talmoed = Misjna + Gemara→ op schrift 500 na Chr.



Intentie ML:

- legt Tora uit voor dagelijks leven; Tora heeft alleen 

basisprincipes, elke generatie actualiseert Tora

- Uit respect voor Tora, is ML strenger → opent de 

deur voor wetticisme

Probleem ML:

Zij staat qua gezag gelijk aan of zelfs boven de Tenach

Vergelijk:

- Christendom: gezag catechismussen, edicten.

- Zevendedagsadventisten: gezag Ellen White.

- Jehova’s Getuigen: gezag Wachttorengenootschap



Impact van de PLUS
Kenmerk religie: Bijbel + …………..

Hoe krachtiger de +, hoe sterker afwijkt van ware 

godsdienst

Liefde voor de +: vergelijk

ML voor Jood

madonna voor Roomskatholiek

kinderdoop voor protestant

vrijheid voor evangelischen

Tora komt van God → Talmoed/ML van mensen

Geschreven Tora → mondelinge tora



Gods Wet    → ML

 Want dit is de liefde tot 

God, dan wij Zijn 

geboden in acht nemen; 

en Zijn geboden zijn 

geen zware last. 

(1Joh.5:3:HSV)

 Want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht. 

(Matt.11:30;WV)

 Maar Jezus zei: ‘Wee 
ook jullie, 
wetgeleerden! Want 
jullie leggen de 
mensen ondraaglijke 
lasten op, maar raken 
die zelf met geen 
vinger aan. 
(Luk.11:46;NBV)



Afdwaling van ML

 Voor ballingschap; Jes.43:27,28a → Uitleggers vd wet 
in opstand

 Bij terugkeer; Ezra 7:1→ Het juiste voorbeeld

 Langer na terugkeer; Mal.2:4-8 → Rebellie van Levi

Als de geestelijkheid Gods Wet niet meer leert, ontstaat 
een mensenreligie. Het vacuüm moet opgevuld.

 Gal.1:13-14

Waarom moest Paulus tot bekering komen? Hij was toch 
een ijveraar voor de wet?

Paulus voor zijn bekering → fanatieke Farizeeër/rabbijn,

voorvechter ML

 Fill.3:5-7 en 14

Paulus betreurt zijn verleden.



Effecten van de Mondelinge Leer

 Verblindt Joden
 Hos.8:12 blijft vervreemd vd Tora

 2Kor.3:14-16 Bedekking op de Tora! → ML

Bedekking is niet de Tora zelf!

Laat gelovigen struikelen (Mal.2:6-8)

 Sluit het koninkrijk voor de zoeker (Matt.23:13)

 Maakt slaven (Luk.11:46 ondragelijke lasten)

 Verblindt heidenen:
 Israël: Geen modelnatie met modelgodsdienst

 Verblindt messiaanse christenen. Zij denken
 Joods = bijbels (keppeltje, legio standaardgebeden, 

Hebreeuws zingen, purim/chanoeka vieren)


