


20. Wet van MOZES, Wet 
van CHRISTUS of VRIJ 

van elke Wet?



1. Het tijdperk van de 
ongeschreven wet, Adam tot 

Mozes (jaar 0 tot 2500)



En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag 
u vrij eten,  maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u 

zeker sterven.                                                                                                                   
Genesis 2:16 - 17 HSV

Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde 
was vol met geweld.  Toen zag God de aarde, en zie, zij was 

verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de 
aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is 

voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen 
vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde 

richten.
Genesis 6:11 - 13 HSV

God legde vanaf het begin van de tijd al voorschriften op aan mensen



Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen 
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de 
aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van 

de hemel, de dieren die op de aardbodem 
rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag 
en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. 

Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel 
dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten 
heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar 

nog bloed in zit, mag je niet eten.



En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie 
eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt 

vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van 
mens en dier. Van iedereen die zijn medemens 

doodt, eis ik genoegdoening. 

Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt 
door mensen vergoten, want God heeft de mens 
als zijn evenbeeld gemaakt. Wees vruchtbaar en 

word talrijk, bevolk de hele aarde.                                                                                        
Genesis 9:1-7 NBV



Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de 
sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze 

landen geven. In uw Nageslacht zullen alle 
volken van de aarde gezegend worden, 

omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft 
en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn 

verordeningen en Mijn wetten in acht 
genomen heeft.                                                                                          

Genesis 26:4 - 5 HSV

Abraham ontving de zegen omdat hij Gods geboden, 
verordeningen en wetten in acht genomen had!



2. Het tijdperk van de 
geschreven wet, Mozes tot Jezus 

(jaar 2500 tot 4000)



-

Mozes ontvangt de Wet op de Sinaï

 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep 
tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van 

Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf 
gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik 
u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. 

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken 
Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is 

van Mij.  U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van 
priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die 

u tot de Israëlieten moet spreken.  



-

Mozes kwam terug en riep de oudsten van 
het volk, en hield hun al deze woorden 
voor, die de HEERE hem geboden had. 

Toen antwoordde heel het volk 
gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE 

gesproken heeft, zullen wij doen! En 
Mozes bracht de woorden van het volk 

weer over aan de HEERE.
Exodus 19:3 - 8 HSV



De 10 geboden (Niet schelden, eer je vader en je moeder, niet 
doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, niet liegen, niet jaloers zijn.)

613 geboden samengevat in de volgende categorieën: 

- Heb God lief, respecteer Hem

- Heb je medemens lief (Roddel niet, neem geen wraak, help je 
buurman)

- De armen en de ongelukkige (Denk aan de wees, weduwe door je 
oogst te delen, geef wat van je bezit aan de arme in geld)

- Wees goed voor de vreemdeling (Licht ze niet op, spreek geen 
kwaad)

- Huwelijk, scheiding en familie (Er je ouders, geen incest of andere 
(buitenechtelijke) sexuele relaties



-
- Tijden en seizoenen (Sabbat, feesten)

- Spijswetten (Rijne en onreine dieren,)

- Rijnheid/onreinheid (hygiene bewaren)

- Zakelijke praktijken (Eerlijk handelen, geen woekerentes)

- Werknemers (betaal salarissen op tijd uit, behandel je werknemer 
goed)

- Geloften (Kom je geloften na)

- Rechtspraak (spreek eerlijk recht, twee kanten aanhoren)

- Geen afgoderij (geen occulte praktijken)

- Dierenoffers



God heeft de Wet van Mozes gegeven om: 

1. Om een mens zijn/haar zondige toestand te tonen. 

2. Om te laten zien dat de mensen zichzelf niet rechtvaardig kunnen 
maken. 

3. De voorzegging en voorafschaduwing van een Verlosser die 
komen zou waardoor de mensen verlossing konden krijgen. 

4. Om Israël als een apart volk af te scheiden van de andere volken.

Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig 
en rechtvaardig en goed. 

Romeinen 7:12 HSV



De wet moest ervoor zorgen dat de andere volken zouden zien waar God 
aanwezig was:

Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de 
HEERE , mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het 

midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te 
nemen. Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en 

uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze 
verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit 

grote volk is een wijs en verstandig volk!

Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de 
HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen? En 

welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en 
bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Deuteronomium 4:5 - 8 HSV



3. Het tijdperk van de wet van 
Christus (jaar 4000 tot 6000)



Denk 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. 
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de 

hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 
één jota of één tittel van de Wet 

voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Jezus is gekomen om de wet te vervullen, geen letter van de wet is 
verdwenen totdat de hemel en de aarde zijn voorbijgegaan 



Wie dan een van deze geringste geboden 
afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de 

geringste genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, 

die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen.

 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet 
overvloediger is dan die van de schriftgeleerden 

en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der 
hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheüs 5:17 - 20 HSV



Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, 
door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is 

onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de 
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 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, en opdat Hij 
die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het 

kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 
Efeze 2:13-16 HSV

Niemand kan de wet houden en daardoor is het een vijandschap voor 
de mens, dankzij Jezus worden we gerechtvaardigd uit het geloof!



Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van 
Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan 
een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de 
doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor 

God. Want toen wij in het vlees waren, waren de 
hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door 
de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor 

de dood. 

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat 
waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid 

van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. 
Romeinen 7:4-6 HSV

Jezus heeft ons vrijgekocht van de wet van Mozes!



Jezus heeft de Wet van Mozes vervuld door: 

1. Door zich zijn hele leven aan elke inzetting van de Wet te houden. 
2. Door Zijn verzoende werk aan het kruis. 
3. Door elke profetie in de Wet te vervullen.

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 
eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. 
Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met 

hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: 

Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand 
schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik 

beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen 
offer voor de zonde meer nodig. 

Hebreeën 10:14-18 HSV



Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen 
zullen op die dag tegen Mij zeggen: 

Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, 
en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun 
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van 

Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Mattheüs 7:21 - 23 HSV

Als je zonder wetten en regels bent, is dat wetteloosheid!



Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand 
wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:  

de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen 
uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen 

die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 13:40 - 42 HSV

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou 
vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen 
volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze 

dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat 
niemand u verachten.

Titus 2:11 - 15 HSV



En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij 
rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; 

want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij 
geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er 

in Hem niet. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die 
zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij 

rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de 
duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 
1 Johannes 3:3-8 HSV



En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 
liefde van velen verkillen. 

Mattheüs 24:12 HSV 

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die 
dag komt niet , tenzij eerst de afval gekomen is en de 
mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, 
geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft 
boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, 
zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en 

zichzelf als God voordoet.
 2 Thessalonicenzen 2:3-4 HSV



De wet is er juist om de wetteloze te veroordelen!

Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in 
wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 

Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig 
gebruikt, 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, voor ontuchtplegers, voor mannen die met 

mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, 
meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, 
overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de 

zalige God, dat mij toevertrouwd is.
1 Timotheüs 1:7 - 11 HSV



En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden 
te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik 

geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn 
te winnen. 

Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als 
zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, 

want ik sta onder de WET VAN CHRISTUS – om hen te 
winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken 

geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor 
allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te 

behouden. 
1 Korinthe 9:20-22 HSV 

Als christenen staan we nu onder de Wet van Christus



Broeders, ook als iemand onverhoeds tot 
enige overtreding komt, moet u die 

geestelijk bent, zo iemand weer 
terechtbrengen, in een geest van 

zachtmoedigheid. 

Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u 
niet in verzoeking komt. Draag elkaars 

lasten, en vervul zo de WET VAN CHRISTUS. 
Galaten 6:1-2 HSV 



– Het 6e gebod is “Pleeg geen moord”, Jezus vertelde dat als 
je je broeder haat en hem uitscheld je al schuldig bevonden 
zal worden. (Mattheüs 5:21-22) 

– Het 7e gebod is “Gij zult geen overspel plegen”, Jezus 
vertelde dat wie met begeerte naar een andere vrouw kijkt in 
zijn hart al overspel gepleegd heeft. (Mattheüs 5:27-28) 

– In de Wet was het toegestaan om je vrouw met een 
echtscheidingsbrief weg te sturen, Jezus vertelde dat het 
aangaan van een nieuwe relatie na een scheiding gelijk staat 
aan overspel. (Mattheüs 19:3-9) 



1. Dien God met je hele hart (Mattheüs 22:37-38)

2. Bekeer je van je zondige levensstijl en geloof het Evangelie (Markus 1:14-15) 

3. Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg Jezus (Markus 8:34-37)

4. Laat je licht schijnen voor de mensen (Mattheüs 5:16) 

5. Zorg dat je afkomt van wat je laat zondigen (Mattheüs 5:29-30) 

6. Heb je vijanden lief en zegen degene die je vervloeken (Mattheüs 5:43-45) 

7. Verzamel geen aardse schatten maar hemelse (Mattheüs 6:19-21) 

8. Wees altijd waakzaam voor Zijn wederkomst (Mattheüs 24:42-44) 

9. Waak en bid dat je niet in verzoeking komt (Mattheüs 26:40-41) 

10. Geloof dat bij God alles mogelijk is (Markus 11:22-24)

Overige “geboden” van Jezus:



4. Het tijdperk van de 
rechtvaardige Koning (jaar 6000 

tot 7000)



Bronvermelding:
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