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DE WET VAN GOD

I Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
II Gij zult u geen gesneden beeld, moch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de
hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer uw God, ben een
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het
vierde lid dergenen, die Mij haten; en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij
liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
III Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelik gebruiken; want de Heer zal niet
onschuldig houden, die Zijn naam ijdelik gebruikt.
IV Gedenkt aan de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk
doen; maar de zevende dag is de sabbat des Heren uws Gods; 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 Heer de hemel en de
aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende
de Heer de sabbatdag, en heiligde dezelve.
V Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heer
uw God geeft.
VI Gij zult niet doodslaan.
VII Gij zult niet echtbreken.
VIII Gij zult niet stelen.
IX Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Χ Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste
is.
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1. Hoe maakte God Zijn wet opnieuw bekend, toen Hij Zijn volk uit Egypte leidde?
“Zo sprak de Heer tot u uit het midden des vuurs; gij hoordet de stem der woorden, maar
gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u
gebood te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen.” Deut. 4:12, 13. Zie
ook Neh. 9:13, 14.
2. Waar staan de tien geboden opgeschreven?
In Exod. 20 : 2-17.
3. Hoe veelomvattend zijn deze geboden?
“Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mепsen.” Pred. 12:13, 4. Wat zegt de Schrift van de wet van God?
“De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel; het gebod des Heren is gewis, de
slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart; het gebod
des Heren is zuiver, verlichtende de ogen.” Ps 19: 8, 9.
5. Welke zegen, zegt de psalmist, gaat samen met het houden van Gods geboden? .
“ Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote
loon.” Vers 12.
6. Wat heeft Christus als voorwaarde gesteld van het ingaan in het leven ?
“Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.”
7. Kan een mens uit zichzelf, zonder de hulp van Christus, de wet houden?
“Ik ben de wijnstok, en gij zijt de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht;
want zonder Mij kunt gij niets doen.” Joh. 15: 5. Zie ook Rom. 7: 14-19.
8. Welke voorziening is er gemaakt, ten einde ons in staat te stellen om de wet van God te
houden?
“Want hetgeen aan de Wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft
God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vlezes, 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. ” Rom. 8 : 3, 4.
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9. Wat is het karakter van de wet van God?
“Want wij weten, dat de Wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.”
Rom. 7: 14.
Noot.- In Zijn opmerkingen over het zesde en zevende gebod gelijk die opgeschreven staan
in Matth. 5: 21-28, legde Christus het geestelijke karakter van de wet bloot, en toonde aan, dat
die niet slechts betrekking heeft op uiterlijke handelingen, maar de gedachten en voornemens
van het hart raakt. Zie ook Hebr. 4: 12. Het tiende gebod verbiedt begeerlijkheid, of alle
onwettige begeerte. Rom. 7: 7. Gehoorzaamheid aan deze wet eist dus niet slechts, dat men er
uitwendig aan voldoet, maar eist oprechte dienst van het hart. Deze kan slechts bewezen
worden door een wedergeboren ziel.
10. Hoe wordt de wet verder omschreven ?
“Alzo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.” Vers 12.
11. Wat wordt er in de wet van God geopenbaard? .
“En gij weet Zijn (Gods) wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde
onderwezen uit de wet.” Rom. 2: 18.
12. Wat was de houding, die Christus jegens Gods wil, of wet innam, toen Hij naar deze
aarde kwam?
“Toen zeide Ik: Zie Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven, Ik heb lust, o mijn Godt
om Uw welbehagen te doen, en Uw wet is in het midden Mijns ingewand.” Ps. 40: 8, 9. Zie
Hebr. 10: 5, 7.
13. Wie, zei Hij, zou in het koninkrijk der hemelen ingaan?
“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Here, Here, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen; maar
die daar doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is.” Matth. 7: 21.
14. Wat zei Hij van degenen, die één van Gods geboden breken, of de mensen leren zou,
zulks te doen?
“Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd
hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen.” Matth. 5: 19,
eerste gedeelte.
15. Wie zei Hij zou groot genaamd worden in het koninkrijk?
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“Maar zo wie ze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het
koninkrijk der hemelen.” Hetzelfde vers, laatste gedeelte.
16. Wat dacht Christus van de gerechtigheid der Schriftgeleerden en Farizeeën?

“Want Ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der Schriftgeleerden en der
Farizeeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.” Vers 20.
17. Waarover bestrafte Christus de Farizeeën ?
“Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw
inzetting?” Matth. 15: 3.
18. Hoe hadden zij dit gedaan?
“Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en uw moeder. . . . Maar gij zegt: Zo wie
tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, . . . en zijn vader of zijn moeder geenszins zal
eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.”
Verzen 4-6.
19. Welke waarde hechtte Christus, als gevolg hiervan, aan hun eredienst?
“Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.” Vers 9.
20. Wat wordt de zonde verklaard te zijn?
“Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de
ongerechtigheid.” 1 Joh. 3: 4.
21. Waardoor komt de kennis der zonde?
“Want door de Wet is de kennis der zonde.” Rom. 3: 20. Zie Rom. 7 : 7.
22. Hoeveel geboden moet iemand breken om een overtreder van de Wet te worden?
“Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan
alle. 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.” Jak. 2: 10, 11.
Noot.-Dit toont, dat de tien geboden een volmaakt geheel vormen, en samen slechts één
wet uitmaken. Gelijk een keten van tien schakels zijn ze alle onafscheidelijk aan elkaar
verbonden. Wanneer één schakel gebroken wordt, dan is de gehele keten gebroken.
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23. Hoe kunnen wij vrijgesteld worden van de schuld van onze Zonden, of van onze
overtredingen van Gods wet?
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en recht
vaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” 1 Joh. 1: 9.
24. Waarom worden wij vermaand om God te vrezen en Zijn geboden te houden?
“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.” Pred. 12:13, 14.
25. Wat zal de standaard zijn in het oordeel?
“Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de Wet der vrijheid geoordeeld zullen worden.” Jak.
2: 12.
26. Wat wordt er gezegd van hen, die Gods wet liefhebben?
“Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.'' Ps. 119 : 165.
27. Wat zou gehoorzaamheid aan Gods geboden aan het oude Israël verzekerd hebben ?
“Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier,
en uw gerechtigheid als de golven der zee.” Jes. 48: 18.
28. Wat is een andere zegen, die samen gaat met het houden van Gods geboden?
“De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid; allen, die ze (Zijn geboden) doen, hebben
goed verstand.” Ps.111
: 10.
29. Waarin is de lust van de man, die de psalmist als welgelukzalig beschrijft?
“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg
der Zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren wet, en hij
overdenkt. Zijn wet dag en nacht.” Ps. 1: 1, 2. Zie Rom. 7: 22.
30. Waarom is het bedenken des vlezes vijandschap tegen God?
“Daarom dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich
aan de Wet Gods niet; want het kan ook niet. ” Rom. 8 : 7.
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31. Hoe beschouwen zij, wier harten en gemoed vernieuwd zijn, de geboden van God ?
“Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.” 1
Joh. 5: 3.
32. Wat is het grondbeginsel van de wet van God?
“De liefde doet de naaste geen kwaad: zo is dan de liefde - de vervulling der wet.” Rom. 13:
10.
33. In welke twee grote geboden wordt Gods wet in het kort samengevat?
“Gij zult liefhebben de Heer, 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 ge
boden hangt de ganse Wet en de Profeten.” Matth. 22: 37 –40.
Noot-“Zegt iemand tot mij: "Ziet u, dan hebben wij in plaats van de tien geboden de twee
geboden ontvangen, en deze zijn zoveel gemakkelijker'? Ik antwoord, dat deze lezing van de
wet in het minst niet gemakkelijker is. Zulk een opmerking toont gebrek aan overdenking en
bevinding. Die twee voorschriften houden de tien in al hun volheid in, en kunnen niet
beschouwd worden als uitschrapping van een jota of tittel ervan. Welke moeilijkheden zich ook
mogen voordoen in de geboden, zij worden evenzeer in de twee gevonden, die de
samenvatting ervan zijn. Wanneer gij God liefhebt met geheel uw hart, dan moet gij de eerste
tafel houden; en wanneer gij uw naaste liefhebt als uzelf, dan moet gij de tweede tafel houden.
- The Perpetuity of the Law of God, '' door C. H. Spurgeon, blad2. 5.
34. Wat wordt er gezegd van iemand, die voorgeeft de Heer te kennen, maar Zijn geboden
niet houdt?
“Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de
waarheid niet.” 1
Joh. 2 : 4.
35. Welke belofte wordt gegeven aan de gewilligen en de gehoorzamen? “Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten.” Jes. 1: 19.
36. Hoe beschouwt God hen, die in Zijn wet wandelen?
“Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. ” Ps. 119 : 1.
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