
HOOFDSTUK 23: HEILZAME GEBODEN

 God heeft ons mooie leefregels gegeven, waar we goed mee uitkomen. Hij wil je wegwijs maken, zodat je niet 
verdwaalt of vastloopt. Zijn wet is heilig, rechtvaardig en goed, er mankeert niets aan die wet, die is perfect.

 De geboden houden ons een spiegel voor. Ze vragen je hart, omdat je in een persoonlijke relatie met God staat. De 
overtreding begint waar de liefde ophoudt. De geboden worden ons scherp voor gehouden om ons te ontdekken aan 
onszelf. Het duwt je in de richting van Christus. Je redt het niet zonder Hem. De geboden willen je ook spiegelen aan 
Christus als nieuwe mens. Zodat je gaat verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest. Want met behulp van 
deze aloude geboden wil Hij je omvormen.

 Vaak worden wet en evangelie tegenover elkaar gezet. De wetten van God zijn niet verkeerd. Omdat de mens zich 
tegen God heeft gekeerd, krijgt de wet een grimmig karakter,  maar dat is ze oorspronkelijk niet. De wet is bedoeld als 
evangelie, ten leven. De werkelijke ellende huist in het hart van de mens en wordt door het gebod aan de kaak gesteld. 
Het gebod wordt dodelijk, omdat het menselijk hart ertegen in verzet komt en de sluimerende zonde wakker maakt.

 Je bent als christen niet van de wet bevrijd, maar van de vloek van de wet. Je leeft niet meer onder de wet, maar onder 
de genade. Maar dat betekent niet dat de wet afgeschaft is. Het wil zeggen dat de wet je niet meer aanklaagt. De wet 
vormt geen bedreiging meer voor je, omdat Christus de vloek voor je heeft gedragen. Daarom wordt Hij het einde 
(doeleinde) van de wet genoemd. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om te vervullen.

 De geboden zijn niet bedoeld om je te knechten, maar om je bij de vrijheid te bewaren (wet van de vrijheid). Het zijn 
goede richtlijnen van de Bevrijder, leefregels voor vrije kinderen van God. De wetten van God zijn bedoeld om ruimte 
te maken en gebied af te grenzen, zodat je die vrijheid kunt beleven. De wet wil ons binnen de omheining houden van 
de  door God bewerkte bevrijding. Bezig zijn met waar de grenzen liggen kan zinvol zijn, maar wanneer je daar teveel 
mee bezig bent, ontneem je jezelf de kans om de ruimte van de vrijheid te benutten.

 De wet heeft kort samen gevat 3 functies:
1) De wet als spiegel: om je te ontdekken aan je schuld, om zicht te krijgen op Christus die de wet vervult en om je te 

doen spiegelen aan Hem als nieuwe mens.
2) De wet als grendel: je wordt tegen jezelf beschermd, zodat je niet uit de band springt of slaaf wordt en ruimte 

krijgt  om  je  vrijheid  te  beleven.  Het  kwaad  wordt  afgegrendeld,  ongebondenheid  van  de  mensen  wordt 
bedwongen.

3) De wet als maatstaf: je kunt je gedrag meten aan een norm. Leven krijgt er sturing en richting door. Het werkt 
opbouwend en samenbindend als je naar Christus wilt luisteren.

 In het Oude Testament waren veel meer wetten. Veel daarvan zijn door Christus vervuld en hoeven door ons niet 
meer  te  worden  opgevolgd  (offerwetten,  reinigingswetten).  Maar  de  grondgeboden  blijven  ook  in  het  Nieuwe 
Testament onverkort geldig. De 10 geboden geven geen uitputtende beschrijving, de Here volstaat met het geven van 
de hoofdlijnen. Je wordt zelf ingeschakeld om te onderscheiden waar het op aankomt. Vraag je maar af of je iets uit 
liefde voor God, voor je naaste of voor jezelf doet. De liefde, daar draait uiteindelijk alles om.

 Wie aan Christus verbonden is, komt in een nieuwe verhouding tot de wet te staan. Het is geen levensprogram voor 
slaven,  maar het  zijn  leefregels voor vrije  kinderen van God.  We doen de geboden uit  dankbaarheid voor onze 
verlossing, niet om bij God in een goed blaadje te komen. Streef naar volmaaktheid, in Christus mogen we volmaakt 
zijn. Slechts in Zijn spoor kan leven leven zijn!

In de Bijbel kun je de wet  of de 10 geboden lezen in Exodus 20: 1 - 17 en in  Deuteronomium 5: 6 - 21. In het boek 
vind je een opsomming van die geboden. Hieronder een andere, korte  variant hierop, een versie afkomstig van prof.  
C.J. De Ruijter, waarbij  ieder gebod voorzien is van een  korte en krachtige motivatie.  

In Christus spreekt God je aan: 
Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn.

1. Ga niet naar een ander Ik heb je lief
2. Eer mij niet op jouw manier Mijn manier geeft vrijheid
3. Misbruik mijn naam niet Mijn naam redt jouw leven
4. Gebruik mijn dag goed Dit is de dag van ons samen
5. Respecteer je vader en moeder Door hen leer je mij kennen
6. Kom niet aan het leven van een ander Ik bescherm het jouwe toch ook
7. Bewaar het geheim van man en vrouw Ik maak hen één in mij
8. Neem niet wat van een a(A)nder is Ik zorg toch voor je
9. Wees trouw in wat je zegt Zo heb je mij ook leren kennen
10.Wees niet jaloers Ik vervul het verlangen van je hart
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