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Voorganger Timothy Then
- Serie Leven onder de Genade
- Deel 1 Onderwerp:
Worden wij gered door het doen van de wet of uit genade?

In deze Bijbelstudie
I
De wet;
II
De genade;

I

DE WET
- Vraag Wat wordt met de wet bedoeld?
- Antwoord De wet is een verzameling van Gods instructies voor moreel, sociaal en geestelijk gedrag van Gods volk.
De wet van God is te vinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel, door de Joden de Thora genoemd.

Johannes 1
de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

17Want

De wet bestaat uit:
 De Tien Geboden – Exodus 20;
 Geboden voor het sociale leven: Exodus 21-23;
 Geboden voor de aanbidding van God: Exodus 25-31.
De wet weerspiegelt Gods volmaakte karakter.
De wet is heilig, want God is heilig!
Romeinen 7
Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

12

- Gods eis in het Oude Testament Wees heilig, want Ik ben heilig!
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Leviticus 19
tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de
HEERE, uw God, ben heilig.

2Spreek

De wet liet echter zien dat alle mensen tekort schoten in de heiligheid, die God eiste.
Romeinen 3
allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

23Want

De wet is heilig en goed, maar de wet kent beperkingen!
De wet kan de zondaar niet rechtvaardigen.
Galaten 2
doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus
tevergeefs gestorven.

21Ik

Galaten 5
U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit
de genade gevallen.

4

De wet kan niemand volmaakt of heilig maken.
Hebreeën 7
wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere
hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.

19De

De wet kan ons niet vrijmaken van de zonde!
De wet zegt: “U zult niet begeren!”
De wet kan echter de begeerte zelf niet wegnemen!
Wat de wet doet!
De wet openbaart de zonde!
Romeinen 3
zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is
immers kennis van zonde.

20Daarom

Romeinen 7
zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren
kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet
niet zei: U zult niet begeren.

7Wat
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De wet oordeelt!
Romeinen 2
zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de
wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

12Want

De wet houdt iedere zondaar gevangen voor Gods rechtvaardige oordeel.
Galaten 3
23Voordat

het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat
het geloof geopenbaard zou worden.
De wet is een leermeester, die de zondaar tot Jezus leidt.

Galaten 3
is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd
zouden worden.
25Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
26
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
24Zo

- Belangrijke vraag Voor wie is de wet?
- Antwoord De wet is bedoeld voor de zondaren!
Galaten 3
is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd
zouden worden.
25Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
26
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
24Zo

1 Timotheüs 1
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,
10voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars,
meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,
8Maar

Niet-gelovigen leven dus nog steeds onder de wet.
Romeinen 3
weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond
gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.

19Wij
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Galaten 5
u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

18Als

- Vraag Wat moeten wij prediken, willen wij zondaren winnen voor Gods Koninkrijk?
- Antwoord We moeten de wet en Jezus prediken!
Jezus zelf predikte: Bekeer u!
Zondaren dienen zich te bekeren van hun zonden.
Alleen door de wet weten zondaren wat hun zonden zijn.
Nadat de wet is gepredikt, dient Jezus, de Verlosser, gepredikt te worden.
- Vraag Waarom is de wet niet voor de rechtvaardigen?
- Antwoord De wet verdoemt!
Christus heeft echter de rechtvaardigen verlost van de verdoemenis.
Romeinen 8
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen,
maar naar de Geest.

1

Niemand, behalve de volmaakte Zoon van God, kon de volmaakte wet van God onderhouden!
Mattheüs 5
niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af
te schaffen, maar te vervullen.

17Denk

Romeinen 10
het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

4Want

II

DE GENADE

Zoals de wet gekoppeld is aan Mozes, zo is de genade gekoppeld aan Jezus Christus.
Johannes 1
de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

17Want

God is de Bron van Genade!
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Handelingen 15
Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als
ook zij.

11

De mens wordt gered uit genade, door het geloof.
Efeze 2
toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig
geworden –

5ook

Efeziërs 2
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
9niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
8

Wat de wet niet kan doen, dat doet de genade: bekeerde zondaren rechtvaardigen.
Romeinen 3
allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
23Want

Titus 3
7opdat

wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van
het eeuwige leven.
Jezus zou voor niets gestorven zijn, wanneer wij toch denken door de wet gered te kunnen worden.

Galaten 5
ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te
onderhouden.
2Zie,

Genade is echter géén vrijbrief om te blijven zondigen!
Judas 1
Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn,
goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God
en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.
5Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij het volk uit het
land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht.
4

~
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