9. De wet en de genade

Stille tijd

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

28 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en
wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg
Hem: Wat is het eerste van alle geboden? 29 En Jezus antwoordde
hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze
God, de Heere is één. 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met
heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan
gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander
gebod groter dan deze. 32 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist,
Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen
ander dan Hij. 33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met
heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de
naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en
slachtoffers. 34 En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had,
zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En
niemand durfde Hem meer iets te vragen.

1 Toen sprak God al deze woorden:
2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het
slavenhuis, geleid heeft.
3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat
boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de
aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen,
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de
misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en
vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid
doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in
acht nemen.
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,
want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam
ijdel gebruikt.
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden
en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de
HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw
zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee,
noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 Want in zes
dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al
wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de
HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 12 Eer uw vader en uw
moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de
HEERE, uw God, u geeft.
13 U zult niet doodslaan.
14 U zult niet echtbreken
15 U zult niet stelen.
16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de
vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn
rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Dag 2

Dag 3

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door
onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang
verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dat niet alleen,
maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de
verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding
ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt
niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de
Heilige Geest, Die ons gegeven is. 6 Want toen wij nog krachteloos
waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.
7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige
sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede
mens te sterven. 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn
bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij,
toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van
Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn
leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij
roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij
nu de verzoening ontvangen hebben.

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

8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de
ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel
plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt
in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de
liefde de vervulling van de wet.
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Romeinen 5:1-11.
Gods genade ervaar je pas echt door geloof in
Jezus Christus

1

Stille tijd 9 HSV

Dag 4

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

Dag 6

6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen
die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet omdat zij
Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat
van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de

11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en
die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden
besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd
zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen
hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in Christus
Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus
dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één
gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te
breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat
Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo
vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met
God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft. 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie
vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot
de Vader.

kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van
de belofte worden als nageslacht gerekend. 9 Want dit is het woord
van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon
hebben. 10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die
zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. 11 Want toen
de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan
hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de
verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem
Die roept – 12 werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere
dienen. 13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau
heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God?
Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen
over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van
hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. 17 Want de
Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u
Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou
worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil,
en Hij verhardt wie Hij wil.

Dag 5

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

Dag 7

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

19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de
overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het
beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar
beschikt. 20 En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar
God is één. 21 Is dan de wet in strijd met de beloften van God?
Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was
levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn.
22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de
belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus
Christus. 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de
wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof
geopenbaard zou worden. 24 Zo is dan de wet onze leermeester
geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden
worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder
een leermeester.

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

13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het
onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door
u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen
ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen
tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door
het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft de overheden en de
machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor
over hen getriomfeerd.

Dag 8

1 Timoteüs 1:8-11.
Doel van de wet: doet de zonde kennen

8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt,
9 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de
rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen
en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder
vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen
die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars,
meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,
11 overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige
God, dat mij toevertrouwd is.
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Dag 9

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

Dag 10 Hebreeën 9:8-28.
Offeranden in ceremoniële wet vervuld

11 Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt
had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de
wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere

8 Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het
heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste
tabernakel nog in gebruik was. 9 Deze was een zinnebeeld voor de
tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en
slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst
verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen.
10 Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene
wassingen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd
van de betere orde.
11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer
volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is:
die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken
en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige
verlossing teweeggebracht. 13 Want als het bloed van stieren en
bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden
gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, 14 hoeveel te meer
zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode
werken om de levende God te dienen!
15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat,
nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen
die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van
de eeuwige erfenis ontvangen. 16 Immers, waar een testament is, daar
is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament
vastgesteld wordt. 17 Want een testament is bindend na iemands
dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het
testament nog leeft. 18 Daarom is ook het eerste niet zonder bloed
ingewijd. 19 Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel
het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de
kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en
hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, 20 terwijl hij
zei: Dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te
houden. 21 Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de
eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. 22 En
bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het
vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.
23 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die
in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse
dingen zelf door betere offers dan deze. 24 Want Christus is niet
binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een
tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het
aangezicht van God te verschijnen voor ons, 25 en dat niet om
Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het
heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. 26 Want
dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten
lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal
geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer. 27 En zoals
het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat
daarna het oordeel volgt, 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal
geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede
keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot
zaligheid.

Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie
niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?
12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook
noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. 13 Want Hij
van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam,
waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. 14 Het
is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke
stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap.
15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van
Melchizedek een andere Priester opstaat, 16 Die dat niet geworden is
op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit
kracht van onvergankelijk leven. 17 Hij getuigt immers: U bent
Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 18 Want
de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege
zijn zwakheid en nutteloosheid. 19 De wet heeft namelijk niets tot
volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere
hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. 20 En in zoverre
Hij geen Priester is geworden zonder het zweren van een eed – want
zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, 21 maar
Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen
Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet
berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van
Melchizedek – 22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel
beter verbond. 23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden,
omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, 24 maar
Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat
niet op anderen overgaat. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig
maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor
hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig,
onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de
hemelen verheven. 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters,
elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas
daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd
gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. 28 Want de wet stelt mensen, die
met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van
de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in
eeuwigheid volmaakt is.
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