


V5 De LETTER dood, 
de GEEST maakt 

levend!



B5. De Bijbel is LEVEND en KRACHTIG!

- Is de Bijbel betrouwbaar?
- Hoe belangrijk is Bijbelstudie?
- Is het Oude Testament net zo belangrijk als het Nieuwe Testament?
- Hoe krachtig is de Bijbel?

B19. RELATIE of RELIGIE?

- Waarom is het zo belangrijk dat je opnieuw geboren wordt?

B20. Wet van MOZES, Wet van CHRISTUS of VRIJ van elke Wet?

- Waren er VOOR de wet van Mozes ook al wetten en regels?
- Is de Wet van Mozes goed of slecht?
- Heeft Jezus de wet van Mozes afgeschaft?
- Zitten we als christenen nog onder een wet?

B47. Wanneer ben je een farizeeër? 

- Hielden de farizeeërs zich aan de wet van Mozes? 



De letter doodt, de Geest maakt levend!

Het is immers openbaar geworden dat u een 
brief van Christus bent, door onze bediening 

opgesteld, geschreven niet met inkt, maar 
door de Geest van de levende God, niet op 

stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van 
de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij 
door Christus op God. Niet omdat wij van 

onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was 
het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit 

God. 



Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om 
dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de 

letter, maar van de Geest; want de letter doodt, 
maar de Geest maakt levend. 

Als nu de bediening van de dood, met letters in 
stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de 

Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes 
gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van 

zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 
hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest 

in heerlijkheid zijn? 
2 Korinthe 3:3-8 HSV



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

Wat is “de letter” waar Paulus het over heeft?



Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u 
verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd 

hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die 
u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof 

dat in Christus Jezus is. 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig 
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou 

zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
2 Timotheüs 3:14 - 17 HSV

Bedoeld Paulus dat Bijbelstudie je Geest kan doden?



 Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt 
door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en 
het oordeelt de overleggingen en 

gedachten van het hart.  
Hebreeën 4:12 HSV



Zijn we in het nieuwe verbond vrij van “moeten” en wetten en regels?

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.



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



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



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, 

De wet is er juist om de wetteloze te veroordelen!



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



Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de 
Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 

leidt , maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, 

Vader! 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen 
van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 

worden. 
Romeinen 8:14-17 HSV


