


DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



DE WET VERVULD! DUS?
Wat Jezus ons leert over de 
wandel van de gelovige (1)



▪ Het karakter van een discipel (5:1-12)

▪ De positie van een discipel (5:13-16)

▪ De wandel van een discipel (5:17-48)



▪ De vervulling van de wet (5:17-20)

▪ De bedoeling van de wet (5:21-48)



DE WET VERVULD! DUS?



Deuteronomium 13:1 Als in uw midden een
profeet opstaat of iemand die dromen heeft, 
en u een teken of wonder geeft, 



2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u 
gesproken had, komt en hij zegt: Laten we 
achter andere goden aan gaan, die u niet kent, 
en laten we die dienen, 



3 luister dan niet naar de woorden van die
profeet of naar hem die die dromen heeft! 



Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de 
proef om te weten of u de HEERE, uw God, 
liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.



4 Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, 
Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht 
nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u 
dienen en u aan Hem vasthouden. 



Matteüs 5:17 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. 



18 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.



▪ De wet (Thora)

▪ Profeten (Neviim)

▪ Geschriften (Ketoevim)



▪ De wet en/of de Profeten = het OT

▪ Afschaffen/ontbinden/opheffen

▪ Jota en tittel





▪ De wet en/of de Profeten = het OT

▪ Afschaffen/ontbinden/opheffen

▪ Jota en tittel

▪ Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan



Johannes 10:35 De Schrift kan niet van kracht 
beroofd worden. 

NBV De Schrift blijft altijd van kracht.

HB Wat in de Boeken staat, blijft geldig.



▪ Tot vervulling brengen

▪ Om er de volle betekenis aan te geven

▪ Volledig, compleet maken



Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want 
u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die 
zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u 
niet tot Mij komen opdat u leven hebt.



Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, 
zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij 
geschreven.



Lucas 24:25 En Hij zei tegen hen: O onverstan-
digen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al 
wat de profeten gesproken hebben!



26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn 
heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes 
en al de profeten en legde hun uit wat in al de 
Schriften over Hem geschreven was.



Drie soorten wetgeving

▪ Ceremoniële wetgeving (offerdienst)

▪ Civiele wetgeving (voor Israël)



Handelingen 15:24 Wij hebben gehoord dat 
sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u 
met woorden in verwarring hebben gebracht en 
uw zielen hebben verontrust door



te zeggen dat u besneden moet worden en de 
wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar 
geen opdracht toe gegeven. 25 Daarom heeft 
het ons, nadat wij het eens geworden waren, 



goedgedacht enige mannen te kiezen en naar
u toe te sturen…  28 Want het heeft de Heilige 

Geest en ons goedgedacht u verder geen last 
op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:



29 dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van 
bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u 
zich ver van deze dingen houdt, zult u juist 
handelen. Vaarwel.



Handelingen 15:28 (BB) Want het leek de Heilige 
Geest en ons goed om jullie te zeggen dat jullie 
je alleen aan de volgende dingen moeten 
houden:



29 jullie mogen niets eten wat aan de afgoden 
geofferd is, jullie mogen geen bloed eten of 
drinken, jullie mogen geen vlees eten waar het 
bloed niet uit is weggelopen



en jullie mogen niet met allerlei mannen of 
vrouwen naar bed gaan. Als jullie je hieraan 
houden, is alles in orde. Het ga jullie goed!



DRIE SOORTEN WETGEVING

▪ Ceremoniële wetgeving (offerdienst)

▪ Civiele wetgeving (voor Israël)

▪ Morele wetgeving (de tien geboden)



Matteüs 22:37 U zult de Heere, uw God, lief-
hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en
met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en 
het grote gebod. 



39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee 
geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.



Romeinen 3:31 (NBG) Stellen wij dan door het 
geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; 
veeleer bevestigen wij de wet. 



Efeziërs 2:15 (NBG) …doordat Hij in zijn vlees 
de wet der geboden, in inzettingen bestaande, 
buiten werking gesteld heeft…



De bedoeling van de wet



Leviticus 18:5 Mijn verordeningen en Mijn 
bepalingen moet u in acht nemen. De mens die 
ze houdt, zal erdoor leven. 



Romeinen 2:13 Niet de hoorders van de wet zijn 
immers rechtvaardig voor God, maar de daders 
van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 





Romeinen 7:10 En het gebod, dat tot leven had 
moeten leiden, bleek voor mij de dood te 
betekenen. 



Romeinen 7:12 Zo is dan de wet heilig, en het 
gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 









Romeinen 3:30b Door de wet is immers kennis 
van zonde.

(BGT) De wet leert ons juist dat ieder mens 
verkeerde dingen doet.





De zon en een spiegel laten je zien 
hoe vuil je bent, maar zullen je 
nooit schoon kunnen maken!



Romeinen 7:7 (NBV) Ik ben me echter pas door 
de wet bewust geworden van de zonde. 



Gods oplossing



Romeinen 3:21-22 (NBV) Gods gerechtigheid, 
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt 
nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt 
vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. 



Romeinen 3:28 Wij komen dus tot de slotsom 
dat de mens door het geloof gerechtvaardigd 
wordt zonder werken van de wet. 



Handelingen 13:38 Laat het u dan bekend zijn, 
mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving 
van de zonden verkondigd wordt



39 en dat ieder die gelooft, door Hem gerecht-
vaardigd wordt van alles waarvan u door de wet 
van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.



Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en 
missen de heerlijkheid van God, 24 en worden 
om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door 
de verlossing in Christus Jezus.



Romeinen 6:14 Want de zonde zal over u niet 
heersen. U bent namelijk niet onder de wet, 
maar onder de genade.



Onze positie tot de wet



Romeinen 7:6 Maar nu zijn wij ontslagen van de 
wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebon-
den zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest 
dienen, en niet in oudheid van letter. 



1 Korintiërs 7:19 Besneden zijn is niets en onbe-
sneden zijn is niets, maar het in acht nemen van 
de geboden van God. 



2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij 
wandelen naar Zijn geboden. 



Romeinen 8:3 Want wat voor de wet onmogelijk 
was, krachteloos als zij was door het vlees, dat 
heeft God gedaan:



Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een 
gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat 
omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld 
in het vlees, 



4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld 
zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest.



Ezechiël 36:27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 
wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 
en ze houdt.



Matteüs 5:19 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.



20 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. 



1 Korintiërs 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus
Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van 
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 



31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie 
roemt, laat hij roemen in de Heere.



De zon, een spiegel en de wet laten je 
zien hoe vuil je bent, maar zullen je 

nooit schoon kunnen maken!



Hebreeën 9:22 En bijna alles wordt volgens de 
wet door bloed gereinigd, en zonder het 
vergieten van bloed vindt er geen vergeving 
plaats.



1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij 
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid. 



1 Johannes 1:7 het bloed van Jezus Christus, 
Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.



Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.



En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.



GRAAG TOT DE VOLGENDE KEER

DONDERDAG 28 NOVEMBER


