
Les 3.

Wet en genade.

1. Wat is de wet?

Romeinen 7:12 “De wet is heilig”
Psalm 19:7-8 “Volmaakt, gewis, recht en zuiver”

2. Wat doet de wet?

Galaten 3:10 “wie het van de werken der wet verwacht is vervloekt”
Jacobus 2:10 “wie de gehele wet houdt maar op één punt struikelt…..”
Romeinen 3:19 “stopt de mond, maakt allen schuldig voor God”

Moody heeft eens zegt, dat de wet een spiegel is, geschikt om iemand te overtuigen dat zij
gezicht vuil is, maar een ongeschikt voorwerp om zich er mee te wassen.

3. Wat de wet niet kan doen.

Romeinen 3:20 “geen rechtvaardiging, de wet doet de zonde kennen”.
Handelingen 13:39 “Door de wet niet gerechtvaardigd worden.”
Hebreeën 7:18-19 “geen ding volmaakt”

4. Waarom werd de wet gegeven?

Galaten 3:19 “om de overtredingen te doen blijken”
Romeinen 3:19 “opdat de mond gestopt worde”
Galaten 3:24 “om ons tot Christus te brengen”

5. Is de gelovige onder de wet?

Romeinen 6:14 “gij zijt niet onder de wet”
Romeinen 10:4 “Christus is het einde der wet”
Galaten 3:24-25 “niet langer onder tuchtmeester”

6. Wat is de leefregel voor de gelovige.

1 Johannes 2:6 “te wandelen zoals de Here wandelde”
1 Johannes 2:28 “in Hem blijven”
Filippenzen 2:5-8 “de gezindheid van Christus”
Mattheus 5:38-39 “de boze niet weerstaan”

7. Wat is genade?

Efeze 2:7-10 “door genade zijt gij behouden”
Titus 2:11-13 “Goedertierenheid van God tot de mensen”
Efeze 2:4-5 “grote liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad”



8. Wat doet genade?

Efeze 2:8 “door genade zijt gij behouden”
Titus 2:11-13 “heilbrengend voor alle mensen”
Titus 3:7 “maakt erfgenamen”
Romeinen 3:24 “omniet (zonder tegenprestatie) gerechtvaardigd”

9. Is het christelijk geloof een mengvorm van wet en genade?

Romeinen 4:4 “wie werkt wordt loon niet gegeven uit genade”
Romeinen 4:5 “geloof gerekend tot gerechtigheid (geloof /genade)
Galaten 3:18 “als de erfenis uit de wet is, is deze niet meer uit genade”

10. Tot slot.

Hebreeën 12:18-28 “de gelovige komt niet meer tot de berg Sinaï, de wet, maar leeft
van uit genade”.


