Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 9. Gods wet en Gods genade
Romeinen 2:14-15 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet
hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook
al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de

wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit,
omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

A. De toevoeging van de wet aan het verbond
Galaten 3:17 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de

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.
Exodus 20:1-2 1 Toen sprak God deze woorden: 2 ‘Ik ben de HEER,
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
Galaten 3:23-25 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,
Johannes 1:17 HSV 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de
genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd
is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten.
Exodus 12:40-41 40 Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in
Egypte gewoond; 41 na precies vierhonderddertig jaar – geen dag
eerder of later – trok het volk van de HEER, in groepen geordend,
uit Egypte weg.
Galaten 3:19 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.
1 Timoteüs 1:8-11 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

B. De morele wet
Deuteronomium 5:6-21 zie Bijbel
Marcus 12:30-31 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.’
Matteüs 5:21-48 zie Bijbel
Romeinen 13:8-10 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.

Jakobus 2:8-12 8 Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt
dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.
9 Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt
de wet u als overtreders. 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één
punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.
11 Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd:
‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord,
overtreedt u toch de wet.12 Zorg ervoor dat uw spreken en uw
handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt.

C. De ceremoniële wet
Leviticus 19:1-2 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de

Hebreeën 8:5 5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de
voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes
geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de
tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt
volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’
Hebreeën 9:8-10 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.
Hebreeën 10:1 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont
van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf
laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit
met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot
volmaaktheid te brengen.
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.

gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God,
ben heilig.
Jesaja 6:1-7 1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten
op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele
tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels,
twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en
twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig
is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van
zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in
de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het
uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine
lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft.
En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse
machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een
gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij
raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je
schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’
Kolossenzen 2:16-17 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het
gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan
en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de
werkelijkheid is Christus.
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Kolossenzen 2:14 14 Hij heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het
aan het kruis te nagelen.
Efeziërs 2:15 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
Hebreeën 7:12 12 Maar wanneer de aard van het priesterschap
verandert, verandert onherroepelijk ook de wet.
Efeziërs 2:11-22 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.
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers,
net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als
de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor
steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie
ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door
zijn Geest.

D. De burgerlijke (sociale wet)
Numeri 1:16 16 Dit zijn de Israëlieten die het meeste aanzien

wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de H E E R , uw God, dat
verboden.
Psalm 106:34-38 34 Zij roeiden de volken niet uit die de HEER hun
had aangewezen, 35 vermengden zich zelfs met hen en spiegelden
zich aan hun daden, 36 vereerden hun godenbeelden en raakten
verstrikt in hun netten.
37 Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen
38 en vergoten het bloed van onschuldigen, het bloed van hun zonen
en dochters, geofferd aan de beelden van Kanaän.
Een stroom van bloed ontheiligde het land.
Deuteronomium 7:1-4 1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het
land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de
vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de
Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven
volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw
God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag
geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 Sta ook
geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan
een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.
4 Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te
worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn toorn over u
afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen.
Exodus 23:1-9 1 Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen
gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen.
2 Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets
onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai
het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. 3 Iemand
die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen.
4 Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een
vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel
terugbrengen.
5 Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft
onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je
hem meteen de helpende hand bieden.
6 Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen.
7 Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een
onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan
schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. 8 Neem geen
steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en
maken eerlijke mensen tot leugenaars.
9 Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het
voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn
geweest in Egypte.

genieten; ieder van hen komt aan het hoofd van een stam te staan en
krijgt het bevel over de legereenheden van die stam.’
Deuteronomium 17:14-20 14 Wanneer u in het land gekomen bent
dat de H E E R , uw God, u zal geven en u het in bezit hebt genomen
en er woont, zegt u misschien: ‘Laten we een koning aanstellen, net
zoals de volken om ons heen.’ 15 Dat is geoorloofd: u mag uit uw
midden iemand die door de H E E R , uw God, zal worden
uitgekozen, als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een
ander land of van een ander volk zijn. 16 Hij mag geen paarden gaan
houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen
terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd
met de waarschuwing van de H E E R dat we nooit meer die weg
terug mogen gaan. 17 Evenmin is het de koning toegestaan er veel
vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst
kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud
ophopen.
18 Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift
van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische
priesters berust. 19 Hij moet het onder handbereik hebben en erin
lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de H E E R ,
zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. 20 Dan zal hij
zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht
boven de wet staat, en zal zijn koningschap over Israël bestendigd
worden en op zijn zonen overgaan.
Exodus 21:1-36 zie Bijbel
Exodus 22:1-31 zie Bijbel
Deuteronomium 24:17-18 17 U moet de rechten van vreemdelingen
en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in
pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte
totdat de H E E R , uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo
te handelen.
Leviticus 18:1-30 zie Bijbel
Deuteronomium 18:9-14 9 Wanneer u in het land komt dat de
H E E R , uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van
de volken daar niet navolgen. 10 Er mag bij u geen plaats zijn voor
mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin
voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars,
11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden
oproepen. 12 Want de H E E R verafschuwt mensen die zulke dingen
doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor
u. 13 U moet volledig op de H E E R , uw God, gericht zijn. 14 Ook
al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar
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Leviticus 19:15 15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek
onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen.
Spreek rechtvaardig recht over je naasten.
Deuteronomium 16:18-20 18 Stel in alle steden die de HEER, uw
God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die
zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de
rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen
steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van
de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het
recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het
land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.
Matteüs 22:21 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij
tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan
God wat God toebehoort.’
Handelingen 4:19-20 19 Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen
wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en
niet naar hem? Oordeelt u zelf! 20 We moeten immers wel spreken
over wat we gezien en gehoord hebben.’
Handelingen 5:29 29 Petrus en de andere apostelen antwoordden:
‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
Romeinen 13:1-7 1 Iedereen moet het gezag van de overheid
erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het
huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag
verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet
roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft
van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U
wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en
ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw
welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen:
ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God,
en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont
ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit
angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.
6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst
van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u
belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd
bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied
toekomt.
1 Petrus 2:13-23 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de
bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de
hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft
afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het
goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen
onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en
verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel
als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en
zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.
18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen,
niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de
onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als iemand, doordat
zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te
verdragen. 20 Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de
slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is
echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet
lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus
heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen enkele zonde
beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd
gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het
oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
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1 Korintiërs 5:9-13 9 Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet
moet omgaan met ontuchtplegers, 10 maar dat betekent niet dat u
alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven,
uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld
moeten verlaten. 11 Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met
iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een
ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard
of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. 12 Waarom
zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te
oordelen over leden van de gemeente? 13 Over de buitenstaanders zal
God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie
kwaad doet uit uw midden.’
1 Korintiërs 6:12-20 12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet
alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me
door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik
en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde
maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te
plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.
14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons
opwekken. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het
lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de
lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of weet u niet dat
wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt?
Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich
met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 18 Ga ontucht uit de
weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het
lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen
lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de
heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en
weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald,
dus bewijs God eer met uw lichaam.
1 Tessalonicenzen 4:1-8 1 Broeders en zusters, in naam van de Heer
Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd,
dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het
nog veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag
van de Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God dat u
een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder
van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en
dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan
uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster
in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger
al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet
geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze
voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn
heilige Geest geeft.
1 Korintiërs 7:1-40 zie Bijbel
Efeziërs 5:22-33 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van
de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals
Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten
vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.
25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft
liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen,
haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar
luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun
vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft,
heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam,
integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk,
30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal
een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn
vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot
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– en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van
u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een
vrouw ontzag moet hebben voor haar man.
Efeziërs 6:1-4 1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag
voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en
moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:
3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4 Vaders,
maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het
opvoeden zoals de Heer dat wil.
Kolossenzen 3:18-21 18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals
past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw
lief en wees niet bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je
ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op
uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos
Efeziërs 4:17–5:21 zie Bijbel
Efeziërs 6:5-9 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u
Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet
met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar
als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe
uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor
het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9 Meesters,
behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen
achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel
hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.
Kolossenzen 3:19–4:1 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet
bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want
dat is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want
dat maakt ze moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester
in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te
komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook
doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, 24 want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning
zult ontvangen – uw meester is Christus! 25 Maar iedereen die
onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt.
1 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is,
want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.
1 Tessalonicenzen 4:11 11 en er een eer in te stellen in alle rust uw
eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat
hebben wij u opgedragen,
2 Tessalonicenzen 3:6-12 6 Broeders en zusters, op gezag van onze
Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders
of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie
die wij hebben doorgegeven. 7 U weet zelf wat het betekent ons na te
volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet
verwaarloosd 8 en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we
hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt
om niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak
konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot
voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. 10 Toen we bij u waren,
hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal
eten. 11 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat
ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met
nutteloze bezigheden. 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen
wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en
hun eigen brood te verdienen.
Jakobus 2:1-13 1 Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus,
onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk
beoordeelt. 2 Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand
die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door
een arme in vodden. 3 Als u dan de eerste met alle zorg omringt en
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tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de
tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op
de grond zitten,’ 4 maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en
wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald?
5 Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die
naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door
het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd
aan wie hem liefhebben? 6 Maar u behandelt arme mensen met
minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u
voor de rechter slepen? 7 Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam
die over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8 Wanneer u echter
het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste
lief als uzelf,’ dan handelt u juist. 9 Maar als u op het uiterlijk afgaat,
begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10 Wie de
hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien
van alle geboden in gebreke. 11 Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg
geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen
overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet.
12 Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen
doorstaan van de wet die vrijheid brengt. 13 Onbarmhartig zal het
oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de
barmhartigheid overwint het oordeel.
Jakobus 5:1-12 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om
de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw
kleding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest,
en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren.
U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt.
4 Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden
maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer
van de hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in
weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de
slachttijd. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij
heeft zich niet tegen u verzet.
Bemoediging en raadgevingen
7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan
de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van
zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees
net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
9 Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u
het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
10 Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die
in de naam van de Heer spraken. 11 Degenen die standhielden
prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u
weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en
barmhartig.
12 Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij
de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee
nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
Matteüs 5:38-42 38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog
voor een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te
verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat,
ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces tegen je
wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je
bovenkleed af. 41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te
gaan, loop er dan twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je
vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
Romeinen 12:17-21 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw
wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan
mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand
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honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan
te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede.
1 Korintiërs 6:1-10 1 Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor
ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen! 2 Weet u
dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u
over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te
oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? 3 Weet u
niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch
zeker ook over alledaagse zaken? 4 Wilt u werkelijk uw alledaagse
geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen
aanzien genieten? 5 U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens
onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen? 6 Is het
werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog
wel voor dat van ongelovigen? 7 Het is al treurig genoeg dat er
rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht?
Waarom laat u zich niet liever benadelen? 8 In plaats daarvan begaat
u zelf onrecht en benadeelt u anderen, en dan nog wel broeders en
zusters. 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan
het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch
afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters
zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Hebreeën 10:34 34 U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en
toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde
aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit
voor uzelf.
1 Petrus 2:18-23 18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb
ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar
ook voor de onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als

iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is
onverdiend leed te verdragen. 20 Immers, is er enige reden om trots
te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw
wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u
verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw
roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een
voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen
enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij
werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet
het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
1 Johannes 5:17 17 Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot
de dood.
Matteüs 26:52-54 52 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard
terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het
zwaard omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp
hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf
legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden
dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet
gebeuren?’
Lucas 3:14 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat
moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen
en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’
Lucas 6:27-28 27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je
vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie
vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Johannes 18:36 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet
bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde,
zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat
ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van
hier.’

E. Jezus en de wet
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de

de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet
ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij
hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij
begon bij Mozes en de Profeten.
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de
Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
2 Korintiërs 1:20 20 In hem worden alle beloften van God ingelost;
en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
Efeziërs 3:3-6 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld
waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand
daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn
inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties
niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door
Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde
lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het
evangelie.
Hebreeën 1:1-2 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God
in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,
2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door
zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie
hij de wereld heeft geschapen.

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
Lucas 24:25-27,44-47 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo
weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in
alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat
lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna
verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven
stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de
Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen
van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de
messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan
uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in
Jeruzalem.
2 Korintiërs 3:14-16 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt
tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het
voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens
als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand
zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
Lucas 24:25-27,44 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig
verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat
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F. Wat is Gods genade?
Efeziërs 2:7-8 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe

7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden
vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft
geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht
Romeinen 9:14-18 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 4:4-8 4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als
een gunst maar als een recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die
echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege
zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. 6 Zo prijst ook David de
mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat
hij enige verdienste heeft: 7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is
vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens
zonden de Heer niet telt.’
Romeinen 3:10-12,23 10 Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens
rechtvaardig, zelfs niet één, 11 er is geen mens verstandig, er is geen
mens die God zoekt. 12 Allen hebben ze zich afgewend, heel de
mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is
er zelfs niet één.
23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;
1 Petrus 1:20-21 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door
God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen
omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood
heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof
tevens hoop is op God.
Efeziërs 1:9b-11 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met
Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit
om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen,
onder Christus.
11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand
brengt, ons de bestemming toebedeeld
Romeinen 8:29-30 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft
hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van
zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en
zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en
wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft
vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Efeziërs 1:4 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en
zuiver te zijn,
2 Timoteüs 1:9 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit
genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven
in Christus Jezus,
2 Tessalonicenzen 2:13-14 13 Maar voor u, broeders en zusters,
geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als
eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig
maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft u daartoe
geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en
waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.
2 Timoteüs 1:10 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze
redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en
onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door
Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van
God
Romeinen 3:21-26 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de
Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God
schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is
geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de
nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost,
door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door
Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om
door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft.
Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn
verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden
zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen:
hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken
die in Jezus gelooft.
2 Korintiërs 8:9 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus
Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.
2 Korintiërs 9:15 15 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk
geschenk.
Galaten 3:10-11 10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is
vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet
alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de
wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er
staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.
Jakobus 2:10 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt
struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.
Romeinen 4:4-5 4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als
een gunst maar als een recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die
echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege
zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.
Handelingen 14:16-17 16 Hij heeft in het verleden alle volken hun
eigen weg laten gaan, 17 maar heeft toch blijk gegeven van zijn
goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en
vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u
zodoende vreugde gebracht.’
Romeinen 2:14-15 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet
hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook
al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de
wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit,
omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.
2 Timoteüs 1:9 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige
taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit
genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven
in Christus Jezus,
Johannes 6:44,37 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de
Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de
laatste dag tot leven wekken.
37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij
komt zal ik niet wegsturen,
Efeziërs 1:3-8 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke
geestelijke zegeningen heeft gezegend.
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest
werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus
Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van
Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
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1 Petrus 1:1-2 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de
uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië,
Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader,
voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan
Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij
u en vrede, in overvloed.

Johannes 6:44,37 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de
Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de
laatste dag tot leven wekken.
37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij
komt zal ik niet wegsturen,
Handelingen 13:48 48 Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze
zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die
voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.

G. Leven onder Gods genade
Romeinen 6:14 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u

Romeinen 8:1-2 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld.
2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u
bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Johannes 3:16 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.
1 Johannes 4:9-10 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem
zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
Romeinen 10:4 4 De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen
die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
2 Korintiërs 5:21 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons
één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor
God konden worden.
1 Petrus 3:18a 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf
rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor
eens en altijd, om u zo bij God te brengen
Hebreeën 10:17-18 17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en
hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles
vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.
Romeinen 8:33-35 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God
zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van
God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede,
gevaar of het zwaard?
1 Johannes 1:9 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle
kwaad.

staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Romeinen 3:23 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid
van God;
Romeinen 8:1-2 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer
veroordeeld.
2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u
bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Johannes 3:18,36 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat
hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil
gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn
blijft op hem rusten.’
Galaten 3:10-11 10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is
vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet
alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de
wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er
staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’
Jakobus 2:10 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt
struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.
Romeinen 3:24-25 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost,
door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door
Christus Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om
door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft.
Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn
verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden
zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen:
hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken
die in Jezus gelooft.
Romeinen 5:8 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

©Stichting Deltacursus, 2000–2011

7

Bijbelteksten bij studie 09

