De 10 geboden
nog steeds actueel ?

EEN EIND SPRINT BROCH URE

Een Eindsprint brochure | De 10 Geboden, nog steeds actueel ?

Pagina | 2

Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Een Eindsprint brochure | De 10 Geboden, nog steeds actueel ?
Wie opmerkzaam het Nieuwe Testament in de Bijbel leest, zal onwillekeurig opmerken, dat uit sommige teksten is af te leiden, dat de wet is opgeheven en vervallen, terwijl andere Bijbelteksten beloften bezitten voor degenen, die gehoorzaam Gods geboden uitleven.
Wij willen hier tweemaal vijf teksten behandelen, die op het eerste gezicht elkaar
tegenspreken en wel eerst vijf teksten, die zeggen, dat de wet is opgeheven en
daarna vijf teksten, die de wet verheerlijken en bewijzen, dat ook tijdens het
Nieuwe Testament de wet nog geldig is.

De wet is door Christus opgeheven
“Aangezien wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met
woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij
moet besneden worden, en de wet onderhouden; aan wie wij dat niet bevolen
hadden;” Handelingen 15:24 In deze tekst wordt over een groep mensen gesproken, die zich van de Farizeeërs had afgescheiden en leerde, dat men moest besneden worden en de wet onderhouden. Deze leer wordt door Paulus nadrukkelijk veroordeeld.
“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er
is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet, om dat te doen.” Galaten 3:10 Paulus berispt de Galaten en
zegt: “Want zovelen als er uit de werken van de wet zijn, die zijn onder den
vloek.” Dit is ook een tekst, die niet aanmoedigt om de wet uit te leven.
“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
weer met het juk der dienstbaarheid bevangen.” Galaten 5:1 In plaats van zich
onder de Oud Testamentische wetten te stellen, zegt Paulus: “Staat dan in de
vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft!”
“Opdat Hij hen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.” Galaten 4:5 Christus heeft degenen, die

onder de wet waren, verlost!
“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar on-

Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Pagina | 3

Een Eindsprint brochure | De 10 Geboden, nog steeds actueel ?
der de genade.” Romeinen 6:14 “Niet onder de wet, maar onder de genade!”
Nu volgen vijf teksten, die op ondubbelzinnige wijze aantonen, dat:

Gods wet is niet door Christus opgeheven
“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben
niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u:
Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van
de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze
minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de
minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie ze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5:17-19 Hier geeft Jezus aan, dat niet één letterteken van Gods
geboden [laat staan de gehele wet of een geheel gebod daarvan] is veranderd of
zelfs opgeheven. De hemel en de aarde zullen eerder vergaan, dan dat Gods geboden worden opgeheven.
“Die Mijn geboden heeft, en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij
liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal
Mijzelf aan hem openbaren.” Johannes 14:21 Jezus noemt in deze tekst het onderhouden van Zijn geboden een kenmerk van ware liefde tegenover Hem.
“Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.”
“Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens;” Romeinen
7:12 en 22 Paulus - juist de apostel, die meerdere keren in zijn brieven over wetsvrijheid spreekt - roept hier uit: “Ik verheug mij in de wet van God!”
“Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar,
en in hem is de waarheid niet;” 1 Johannes 2:4 Een principieel woord waarin
wordt gezegd, dat iedereen, die voorgeeft Jezus te kennen of te belijden en Zijn
geboden niet onderhoudt, een leugenaar is.

“Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” Openbaring 14:12 In deze tekst wordt als één
van de drie kenmerken van de gelovigen ook het bewaren van Gods geboden
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genoemd.
Wat moeten wij nu met deze schijnbaar tegenstrijdige teksten beginnen? Sommigen zullen misschien zeggen: “Wel, degenen die met de wet niets te maken willen hebben, lezen de eerste vijf teksten en de andere Christenen, die geloven, dat
Gods geboden nog geldig zijn, lezen dan maar de laatste vijf.” Dat zou echter
geen bevredigende oplossing zijn, want in Gods Woord kan toch zo een tegenstrijdigheid niet bestaan. Meer bevredigend en zegenrijker is het daarom, onder
biddend opzien, ernstig Gods Woord te onderzoeken. Men zal dan namelijk al
snel opmerken, dat vele van de ogenschijnlijke tegenspraken en tegenstrijdige
teksten, in hun verband gelezen, wonderlijk harmonisch zijn. Zo is het namelijk
ook met de hierboven genoemde tien Bijbelteksten.

De Bijbel spreekt over meer dan een wet
In Exodus 20:1-17 worden de tien geboden genoemd, die God op de berg Sinaï
heeft gegeven. “Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw
God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere
goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige
gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde
is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die
Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Gij zult de Naam van de HEERE
uw God niet ijdel gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn
Naam ijdel gebruikt. Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE
uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die
in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat
uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. Gij zult niet
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doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij
zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn
dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.”
We lezen echter in Leviticus 7:37 en 38, dat er nog andere wetten op de berg Sinaï zijn gegeven, namelijk: “Dit is de wet van het brandoffer, van het spijsoffer,
van het zondoffer, van het schuldoffer, van het vuloffer en van het dankoffer; Die
de HEERE Mozes op de berg Sinaï geboden heeft, ten dage toen Hij de kinderen
Israëls gebood, dat zij hun offeranden de HEERE, in de woestijn van Sinaï, zouden
offeren.”
Het Oude Testament maakt een uitdrukkelijk verschil tussen de verschillende
wetten en splitst ze in twee groepen. In 2 Koningen 21:8 lezen we hierover: “En Ik
zal niet voortvaren de voet van Israël te bewegen uit dit land, dat Ik hun vaderen
gegeven heb; alleen, zo zij waarnemen te doen, naar alles, wat Ik hun geboden
heb, en naar de ganse wet, die Mijn knecht Mozes hun geboden heeft.” Er wordt
in deze tekst dus een uitdrukkelijk verschil gemaakt tussen wat God geboden
heeft [de wet van de tien geboden - lex moralis] en wat Mozes heeft geboden [de
ceremoniële en de burgerlijke wet - lex ceremonialis en lex judicialis]. Deze twee
groepen worden in het Oude Testament scherp van elkaar gescheiden. De wet
van God [de tien geboden] is van een veel grotere betekenis dan de wet van Mozes, zoals uit de volgende teksten ook nog zal blijken. Wie deze wetten niet
scheidt, zou verkeerde opvattingen kunnen hebben.

De wet van God
De wet van de tien geboden werd volgens Exodus 20:1-17 door God persoonlijk
op de berg Sinaï gegeven. Vervolgens wordt in Exodus 31:18: “En Hij gaf aan Mozes, toen Hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de twee tafelen
der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods.” en in Exodus
32:16 “En die tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift zelf,
in de tafelen gegraveerd.” aangegeven, dat de Heere Mozes op de Sinaï twee
stenen tafelen overhandigde, waarop God met Zijn eigen vinger de tien geboden
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had geschreven. Toen Mozes met deze twee tafelen van de berg afdaalde en zag,
dat het Israëlitische volk in zijn afwezigheid een gouden kalf had gemaakt en bezig was dat te aanbidden, wierp hij diep verontwaardigd over deze afgodendienst
de tafelen uit zijn handen, zodat ze aan de voet van de berg in stukken vielen. “En
het geschiedde, toen hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat
de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en ze
beneden aan de berg verbrak.” Exodus 32:19
Volgens Exodus 34 kreeg Mozes daarna van God de opdracht om twee nieuwe
tafelen uit steen te houwen, waarop God nogmaals naar het eerste schrift, de
wet van de tien geboden eigenhandig neerschreef. In Deuteronomium 10:4 en 5
lezen we hierover: “Toen schreef Hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de tien
woorden, die de HEERE, op de dag der verzameling, op de berg, uit het midden
van het vuur, tot u gesproken had; en de HEERE gaf ze mij. En ik keerde mij, en
ging af van de berg, en legde de tafelen in de kist, die ik gemaakt had; en aldaar
zijn zij, zoals de HEERE mij geboden heeft.”
Op enkele genoemde aspecten willen wij nog even de aandacht vestigen:
 Nadat God de tien geboden persoonlijk had afgekondigd, heeft Hij deze
wet tweemaal eigenhandig neergeschreven [een bewijs voor de grote
waarde, die God aan de tien geboden toekent];
 God schreef deze wet op stenen tafelen [een teken van duurzaamheid];
 Deze wet werd in de Ark van het verbond bewaard.

De wet van Mozes
Over deze wet wordt onder andere gesproken in Deuteronomium 31:24-26: “En
het geschiedde, toen Mozes voleind had de woorden van deze wet te schrijven in
een boek, totdat zij voleindigd waren; Zo gebood Mozes de Levieten, die de ark
van het verbond des HEEREN droegen, zeggende: Neemt dit wetboek, en legt het
aan de zijde van de ark van het verbond van de HEERE, uw God, dat het aldaar zij
tot een getuige tegen u.” Het is opmerkelijk, dat in deze teksten juist de tegenovergestelde bijzonderheden worden genoemd van die wij zojuist lazen over de
wet van God in hoofdstuk 10, namelijk:
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 Niet God, maar Mozes schreef deze wet;
 Ze werd niet op stenen tafelen, maar in een boek [op papyrusrollen - een

teken van vergankelijkheid] geschreven;
 Deze wet werd niet bewaard in de Ark van het verbond, zoals Gods wet,
maar naast de Ark. Dit handschrift van Mozes was een wet bestaande uit
bepalingen en gegeven “tot een getuige tegen u.”

Wat heeft Christus opgeheven?
Wij gaan nu naar het Nieuwe Testament met zijn schijnbare tegenstrijdige teksten over de wet. Het Oude Testament heeft ons voldoende ingelicht, zodat we
nu, in plaats van tegenstrijdigheden, een heerlijke, Goddelijke harmonie kunnen
waarnemen. Wij citeren allereerst de Schriftuurplaats, waarin wordt gezegd, wat
door Christus weggenomen en aan het kruis is genageld. Gods Woord zegt in
Kolossensen 2:13 en 14: “En Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden, en
in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u
vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het
midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende;”
In deze teksten wordt dus gezegd, dat het handschrift, dat tegen ons was, bestaande uit bepalingen door Christus is weggenomen en aan het kruis genageld.
Iedereen die opmerkzaam bovenstaande uiteenzetting over de wet van God en
de wet van Mozes heeft gelezen, zal direct weten, welk van deze twee in Kolossensen 2:14 wordt bedoeld, namelijk de Joodse wetten en bepalingen, die Mozes
had geboden of wel de ceremoniële wet, het handschrift bestaande uit bepalingen. Dus geenszins de tien geboden die voor alle mensen bestemd zijn.
Alle ceremoniële wetten, die betrekking hadden op de tempel- en offerdiensten,
waren een voorafschaduwing van het ware, grote offer, dat eenmaal door de
Messias zou worden gebracht. Toen Jezus op Golgotha als een zoenoffer voor
onze zonden stierf, vervielen daardoor de tijdelijke, schaduwachtige ceremoniële
wetten.
De burgerlijke wetten regelden het burgerlijke leven van het volk Israël. Deze
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voorschriften werden krachteloos, toen het zelfstandig volksbestaan van de Joden als natie ophield.
Wanneer Paulus in zijn brieven spreekt over een wet, die vervallen en opgeheven
is, dan moet hij beslist die van Mozes [de ceremoniële en burgerlijke wetten] bedoelen en wanneer hij spreekt over de heerlijkheid en heiligheid van Gods geboden, dan moet hij zinspelen op de tien geboden. Sommigen zullen geneigd zijn te
zeggen: “Ja, dat kan men nu wel eenvoudig beweren, maar kunnen wij daarvan
zeker zijn?” Het antwoord luidt: “Volkomen zeker!” Laten wij hiervoor in het kort
een aantal al genoemde teksten nader bekijken en de proef op de som nemen:
“Aangezien wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met
woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij
moet besneden worden, en de wet onderhouden; aan wie wij dat niet bevolen
hadden;” Handelingen 15:24 De mensen, over wie in deze tekst gesproken wordt,
leerden onder andere dat de wet onderhouden moest worden en Paulus was
hiertegen. Wij geven nu aan, dat hier de wet van Mozes en niet de wet van God de 10 geboden - wordt bedoeld. De uitleg hiervoor is snel geleverd; lees maar
vers 5, waarin wordt gezegd: “…en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.”
Dit is duidelijk en meer toelichting is overbodig.
“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er
is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet, om dat te doen.” Galaten 3:10 Over welke wet wordt hier gesproken? Het tweede gedeelte van deze tekst is een citaat uit het Oude Testament, namelijk Deuteronomium 27:26: “Vervloekt zij, die de woorden van deze
wet niet zal bevestigen, door die te doen! En al het volk zal zeggen: Amen.” Met
deze woorden sloot Mozes de woorden aan het volk af; zie Deuteronomium 27:111. Deze tekst gaat dus over de wet van Mozes en niet over de tien geboden.
“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
weer met het juk der dienstbaarheid bevangen.” Galaten 5:1 Uit de gehele brief
aan de Galaten [zie onder andere Galaten 5:22,23; 6:2] blijkt, dat Paulus niet beweert, dat Gods wet is opgeheven, maar dat de Galaten waren teruggekeerd tot
de Oudtestamentische, Joodse gebruiken, namelijk de besnijdenis [Galaten 5:6
en 11] en het onderhouden van dagen, maanden, tijden en jaren [Galaten 4:10].
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Kortom: tot de verordeningen van de ceremoniële wetgeving en mogelijk zelfs
tot heidense gebruiken. Tevens toont de apostel ook in de brief aan de Galaten
de juiste plaats aan, die Gods wet door de komst van Jezus naar deze aarde verkreeg.

De betekenis van de tien geboden tijdens
het oude testament
Gods heilige wet werd door God gegeven tot een leidraad voor het leven en is
een openbaring van Gods wil. De wet laat de zonde zien. Het loon van de zonde is
de dood. [Paulus geeft dit aan in Romeinen 4:15, 5:13; 1:8 en 6:23a]. De gelovigen tijdens het Oude Testament bleven dus tot de komst van Christus onder de
wet, omdat aan de eisen van de wet door hen niet kon worden voldaan en omdat
de wet het niet mogelijk maakte om zonde en dood weg te nemen.
Jacobus vergelijkt in het eerste hoofdstuk van zijn brief de tien geboden met een
spiegel. Dit is een zeer treffende vergelijking. Een spiegel toont de opmerkzame
beschouwer zijn uiterlijke toestand. Men bemerkt bijvoorbeeld bij het kijken in
de spiegel, dat er een zwarte vlek op het gezicht zit. Men kan deze vlek echter
met de spiegel niet verwijderen; hiervoor zijn water en zeep nodig. Zo is het ook
in overdrachtelijke zin. De wet van de tien geboden is enkel en alleen de geestelijke spiegel, die de mens zijn zonden aantoont. Ook kan de wet de mens niet de
kracht geven aan haar eisen te voldoen. Zij toont de mens enkel, hoe hij zijn leven moet inrichten, opdat het God aangenaam wordt. Zij geeft de juiste richting
aan, waarlangs de mens tot ware karaktervorming kan komen, maar zij verleent
niet de kracht om die richting in te slaan en ze trouw te blijven volgen, tot het
doel bereikt is.
De gelovigen van het Oude Testament wisten dit en leefden daarom hoopvol. Zij
zagen verlangend uit naar de komst van de Verlosser, Die aan het recht van de
wet geheel zou voldoen, zonde en dood zou overwinnen en genade zou schenken. Paulus drukt dit helder uit in Galaten 4:5: “Opdat Hij hen, die onder de wet
waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.” De wet toont de zonde aan, maar kan de mens echter niet van de zonde
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verlossen; daarvoor moest Christus komen!

De betekenis van de tien geboden tijdens
het nieuwe testament
De hoop van de Oud Testamentische gelovigen werd niet beschaamd, maar ging
heerlijk in vervulling. Paulus zegt zo treffend: “Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:3,4 Christus overwon
door Zijn voorbeeldige, zondeloze levenswandel zonde en dood en nam “de vloek
van de wet” weg, niet de wet zelf, want die werd door Hem “groot en heerlijk”
gemaakt. “De HEERE had lust aan hem, om Zijn gerechtigheid; Hij maakte hem
groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk.” Jesaja 42:21 Door het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heiland waren alle gelovigen [zowel die van het
Oude- als het Nieuwe Testament] niet meer “onder de wet, maar onder de genade.”
Wat wil dat zeggen? Is het sinds de kruisdood van Christus niet meer nodig naar
Gods geboden te leven? Zijn de tien geboden of één van deze veranderd of opgeheven? Integendeel. Evenals de Oud Testamentische gelovigen moeten ook de
Nieuw Testamentische Christenen hun leven inrichten naar deze Goddelijke
maatstaf uit Exodus 20, maar laatstgenoemden hoeven niet meer met hoop en
verwachting uit te zien naar de eerste komst van de Verlosser, Die genade zal
schenken, zoals in het Oude Testament, want Christus is gekomen en “Zo is er
dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het
vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:1 Wij Nieuw Testamentische
gelovigen kijken in volle zekerheid van het geloof op het volbrachte werk van de
verlossing. Wanneer wij uit zwakheid tegen Gods geboden zondigen en berouwvol dagelijks tot Christus gaan, mogen wij van Zijn genade en vergeving verzekerd
zijn.
Mensen, die menen, dat Gods wet is opgeheven, zullen toch moeten toegeven,
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dat zij tegen deze opgeheven wet niet meer kunnen zondigen, met als gevolg dat
zij ook geen genade nodig hebben. Genade wordt door Christus verleend als een
mens zich van zijn zondige weg tot God bekeert en een nieuw leven wil gaan leiden in overeenstemming met Gods geboden; dan wast het zoenbloed van Christus alle vroegere schuld genadig af en wanneer de wedergeboren mens struikelt
en berouwvol tot Christus gaat, dan treedt de genade van Christus in de plaats
van de straf. Voor opzettelijke overtreding van Gods geboden of één van de geboden schenkt God geen genade, tenzij de mens zich van zijn zondige weg bekeert en door Gods kracht zijn levenswandel in overeenstemming brengt met
Gods geboden.
Wanneer wij bedenken, dat Jacobus zegt, dat wie in één gebod struikelt, schuldig
is geworden aan de gehele wet, dan is het nodig met meer ernst ons leven aan
deze Goddelijke maatstaf te toetsen. De zegen van de hemel kan de mens niet
bereiken, als hij Gods wet onteert. Het bewust vasthouden aan slechts één zonde
is voldoende om het karakter te verlagen.
Sommigen trachten zichzelf en anderen gerust te stellen door te zeggen: “De wet
is geestelijk!” Zeker, dat is ook zo, dat heeft Christus zelf geleerd, maar doordat
de wet óók geestelijk is, wordt aan haar letterlijke eisen geen afbreuk gedaan.
Integendeel, haar letterlijke eisen zijn, doordat de wet ook geestelijk moet worden verstaan, in meer uitgebreide zin door Christus openbaar geworden. In de
Bergrede zei Jezus onder andere, dat het gebod: “gij zult niet doden” al overtreden wordt door iemand die “ten onrechte op zijn broeder toornig is” en dat al
overspel wordt gedaan als men “een vrouw aanziet, om haar te begeren.”
Mattheüs 5:21,22 en 28 Vroeger was men van mening, dat alleen letterlijke overtreding van Gods bevelen zonde was. Jezus heeft echter in Zijn Bergrede deze
onjuiste “gedachten van de ouden” Mattheüs 5:21 verbeterd en de juiste strekking van de tien geboden aangetoond, namelijk dat zij zowel letterlijk als geestelijk kunnen worden overtreden. De wet is dus door de komst van Christus naar
deze aarde niet opgeheven; integendeel, men zou eerder kunnen zeggen, dat ze
nog ‘strenger’ is geworden. Wij moeten goed begrijpen, doordat Jezus geleerd
heeft, dat de wet ook geestelijk kan worden overtreden, geenszins haar letterlijke
betekenis verloren ging.
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Bij sommige lezers mag misschien nog de vraag rijzen: “Heeft Christus de 10 tien
geboden dan niet vervangen door twee nieuwe geboden?” In Mattheüs 22:37-40
staat toch geschreven: “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit
is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” Een treffend en juist antwoord op deze vraag geeft C. H. Spurgeon. Wij willen daarom zijn antwoord in de plaats van het onze stellen: “Deze twee geboden
houden de tien in al hun volheid in en kunnen niet beschouwd worden als een
wegcijfering van ook maar één jota of tittel er van. Welke moeilijkheden zich vaak
mogen voordoen in de tien geboden, zij worden evenzeer in de twee geboden
gevonden, die de samenvatting ervan zijn. Wanneer gij God liefhebt met geheel
uw hart, dan moet gij de eerste tafel [de eerste vier geboden] houden.” Zodoende dient men ook de tweede tafel [de laatste zes geboden] te houden, indien u
uw naaste liefhebt als uzelf. Paulus geeft ook aan, dat het niet gaat om een vervanging, maar een samenvatting: “...wordt in dit woord samengevat, namelijk
hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Romeinen 13:9b
Tot besluit willen wij nog één bewijs noemen, waaruit onomstotelijk blijkt, dat
Gods wet altijddurend en onveranderlijk is. In Prediker 12:13 en 14 zegt Gods
Woord namelijk: “Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God,
en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in
het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.” In
aansluiting hierop citeren wij nog een uitspraak uit het Nieuwe Testament en wel
Jakobus 2:12: “Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult
geoordeeld worden.” Dat Jakobus met “de wet der vrijheid” de tien geboden bedoelt, blijkt ook hieruit, dat de apostel in hoofdstuk 2:11 twee van de tien geboden direct citeert. “Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft
ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult
doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.”
In beide Schriftuurplaatsen wordt over Gods wet gesproken en zowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament wordt geleerd, dat Gods geboden de maatstaf zullen
vormen bij het oordeel Gods op de jongste dag. Dat is een zeer belangrijke mede-
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deling. Immers, indien uw en mijn leven op de dag van het oordeel zullen getoetst worden aan Gods tien geboden, dan zijn ten eerste deze geboden nu en op
de jongste dag nog onveranderd van kracht en ten tweede is het dan raadzaam
ons leven geheel naar deze Goddelijke maatstaf in te richten, aangezien de oordeelsdag een grote teleurstelling zal betekenen voor al degenen, die opzettelijk
Gods wet hebben overtreden.
“Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.
Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser
harte zoeken; Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen. HEERE!
Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen
gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden. Ik zal U loven in oprechtheid des
harten, als ik de rechten van Uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer. Waarmee zal de jongeling zijn pad
zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. Ik zoek U met mijn gehele hart,
laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
Ik zal de weg van Uw geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben. HEERE! leer mij de weg van Uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef
mij het verstand, en ik zal Uw wet houden; ja, ik zal ze onderhouden met geheel
mijn hart. Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin heb ik lust.”
Psalm 119:1-10, 32-35
“Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen
voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, De alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.”
Judas 1:24-25
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