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De moertjesfabriek

• Moertjes passen op 
boutjes dankzij 
normen

• Zonder normen lopen 
moertjes vast

• Normen gelden voor 
iedereen

• Wij hebben hulp nodig 
van een expert
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De les van de moertjesfabriek

• Ons leven gaat goed 
dankzij de Wet van 
God

• Zonder de Wet van 
God loopt ons leven 
vast

• De Wet van God geldt 
voor iedereen

• Wij krijgen hulp van 
de Heilige Geest
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De wet van God

• Het ceremoniële aspect

• Besnijdenis, sabbat, offers, feestdagen

• Het civiele aspect

• Rechten en plichten t.o.v. buren, land, koning

• Het morele aspect
• De tien geboden

• Samengevat: God liefhebben met je hele hart, ziel 
en verstand en je naaste als jezelf (Mat 22:40)
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Jezus en de wet

• Het ceremoniële aspect

• Was een schaduw van komen zou (Col 2:16-17)

• De werkelijkheid is in Jezus, Zijn offer en Zijn leven

• Het civiele aspect

• Jezus betaalde belasting aan de keizer

• Het morele aspect
• Jezus leefde een volmaakt leven in liefde voor God, 

zijn naasten en zelfs zijn vijanden.
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De Christen en de wet

• Het ceremoniële aspect

• Vervuld door Jezus, niet meer voor ons (Hand. 15)

• Geen besnijdenis, geen feesten, geen tempel

• Het civiele aspect

• Gehoorzaam de overheid (Rom. 13:1-7)

• Het morele aspect
• Overvloediger (dieper) dan de Farizeeën

• Zijn wet in ons binnenste (Jer. 31:33)

• Zijn geest in ons binnenste (Ez. 36:27)

• Leef niet naar het vlees maar door de Geest
(Rom. 8:4)
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De Christen en zonde

• Zo niet!

• Je zonde ontkennen en liegen tegen jezelf

• Je zonde omarmen en leven in schuld

• Zo wel!
• Je zonde belijden

• Je van je zonde bekeren

• Je laten reinigen door het bloed van Jezus
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Jezus’ uitleg van de wet

• Niet doodslaan, ook niet met woorden (21-26)

• Geen overspel, ook niet met je ogen (27-30)

• Scheiden is geen formaliteit maar overspel (31-32)

• Niet zweren maar de waarheid spreken (33-37)

• Niet rechter spelen maar onrecht ondergaan (38-42)

• Niet alleen je naaste maar ook je vijand liefhebben 
(43-47)
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Jezus’ conclusie

“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse 
Vader volmaakt is” (5:48)

• Een gebod of een belofte?

“Zalig de armen van geest, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel” (5:3)
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Conclusie

• De wet is Gods norm voor de mensen

• De wet blijft bestaan, ook voor Christenen

• Als we leven in strijd met de wet lopen wij vast

• Jezus heeft de wet vervuld

• God schrijft Zijn wet in ons binnenste

• God geeft zijn Heilige Geest om ons te heiligen

• Wij moeten onze zonden belijden, ons bekeren

• Het bloed van Jezus reinigt al onze zonden

• God maakt ons zo stap voor stap volmaakt
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