9. De wet en de genade

Stille tijd

Dag 1BS Exodus 20:1-17.
De morele wet in het Oude Testament

Dag 3

1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de
hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water
onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet,
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor
de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde
geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn
naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt
u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een
rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet
werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven
en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de
stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag
rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig
verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u
gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u
geven zal.
13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg
over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn
vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook
maar toebehoort.’

Dag 2

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons
geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2
Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods
genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn
luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons
zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot
volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en
betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die
ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers
voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is
bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een
enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God
bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij
nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door
zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en
niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden
waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te
zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered
door diens leven. 11 En meer nog,
dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus
Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Dag 4

Romeinen 9:6-18.
Gods genade is een geschenk. Je kunt het niet
verdienen

6 God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten
behoren werkelijk tot Israël, 7 niet alle nakomelingen van Abraham
zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: ‘Alleen
de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.’ 8 Dat
wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen
van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van
Gods belofte. 9 Als íets een belofte is dan zijn het deze woorden:
‘Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.’ 10 Sterker
nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling,
11-12 en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts
hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’
Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit
op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. 13 Zo staat er
ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’
14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk
niet. 15 Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik
barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil
schenken.’ 16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens. 17 Zo zegt hij volgens
de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn
macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’
18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie
hij wil.

Romeinen 13:8-10.
De morele wet in het Nieuwe Testament (vgl.
Marcus 12:28-34)

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander
liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel,
pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander
is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw
naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord,
kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste
gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël!
De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met
heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw
naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt
is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem
liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze
kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan
alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig
had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het
koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te
stellen.
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Romeinen 5:1-11.
Gods genade ervaar je pas echt door geloof in
Jezus Christus
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Dag 5

Kolossenzen 2:13-15.
Jezus Christus heeft de wet vervuld

Dag 8

13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar
God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze
zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het
aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten
en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus
over hen getriomfeerd.

Dag 6

8 Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze
gebruikt wordt. 9 We weten ook dat de wet er niet is voor de
rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor
goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en
ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars,
10 ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en
plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de
heilzame leer, 11 die in overeenstemming is met het evangelie dat mij
is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige
God.

Efeziërs 2:11-18.
De ceremoniële wet vervuld en buiten werking
gesteld

Dag 9

11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen
bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet
betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij
hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij
gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn
dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap
ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één
nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij
door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de
vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver
weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben
wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Dag 7

Hebreeën 7:11-28.
Het priesterschap in de ceremoniële wet is vervuld

11 Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de
wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het
niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die
was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron. 12 Maar wanneer de aard
van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet.
13 Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een
andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld
heeft. 14 Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in
verband gebracht. 15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren
dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen
priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke
afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. 17
Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn,
zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven gebod wordt
ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet 19 – de
wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –
, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij
weer dichter tot God kunnen naderen. 20 Bovendien is er sprake van
een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het
priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd, 21 Jezus
daarentegen ontving het mét een dergelijke bekrachtiging, toen tegen
hem werd gezegd: ‘De Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet
terug: “Jij bent priester voor eeuwig.”’ 22 Daardoor staat Jezus garant
voor een veel beter verbond. 23 Zij volgden elkaar generaties lang op,
omdat de dood hun belette priester te blijven, 24 terwijl hij priester
zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij
ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor
altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een hogepriester als hij
hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van
de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 27 Hij
hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te
dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft
hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven
bracht. 28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn
behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later
werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd
de volmaaktheid heeft bereikt.

Galaten 3:19-25.
Doel van de wet: houdt toezicht tot de komst van
Christus

19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons
bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie
de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan
een bemiddelaar gegeven. 20 Maar bemiddeling is niet nodig
wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. 21 Is de
wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet
leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen
maken. 22 Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde
gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in
Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. 23 Voordat dit geloof
kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap
tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield
toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen
op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu
het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,
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1 Timoteüs 1:8-11.
Doel van de wet: doet de zonde kennen
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Denk na over Hebreeën 13:5-6.
5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met
wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen,
nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen
mij kunnen doen?’

Dag 10 Hebreeën 9:8-28.
Offeranden in ceremoniële wet vervuld
8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het
hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog
dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er
worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen
die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;
10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om
bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe
orde.
11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het
goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en
volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet
behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse
heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge
stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing
verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt
gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed
van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe,
14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de
eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet,
ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het
heiligen voor de dienst aan de levende God?
15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond;
hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen
tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het
beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 16 Bij een testament is het
noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. 17 Een
testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen
rechtskracht wanneer de erflater nog leeft. 18 Daarom is ook het
eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. 19 Want nadat Mozes alle
voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij
het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en
majoraan, en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk, 20 en
verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft
opgelegd.’ 21 Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de
tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het
bloed. 22 Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed
gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen
vergeving plaats.
23 Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de
hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de
hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd.
24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door
mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse
heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is
dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom
binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26 want dan zou
hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben
moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden
eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.
27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. 28 Net
zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden
van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te
redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de
zonde.
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Bid met vertrouwen en overtuiging omdat God je nooit zal afvallen
of verlaten! Geen mens kan je permanent kwaad aandoen!
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God
doet (Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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