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Sceptici zeggen vaak dat de wet, in het bijzonder het sabbatsgebod, vóór de Sinaï niet van kracht
was of niet bestond. Deze opvatting is onjuist, want hoewel de 10 Geboden pas bij de berg Sinaï op
steen werden geschreven, hebben ze altijd al bestaan omdat ze een afdruk zijn van Gods karakter.
De wet is "heilig", "rechtvaardig" en "goed"; God ook. (Romeinen 7:12, Jesaja 5:16, Deuteronomium
32: 4, Lucas 18:19). Hier zijn vijf teksten die overtuigend bewijzen dat de 10 geboden vanaf het
begin hebben bestaan.
Volgens 1 Johannes 3: 4 is "zonde" de overtreding van Gods wet. Wat is Gods wet? De apostel
Paulus citeert in Romeinen 7: 7 uit de 10 geboden wanneer hij naar de wet van God verwijst. In
Romeinen 4:15, bevestigt de apostel Paulus opnieuw wat Johannes zei, dat zonde de overtreding
van Gods wet is. Paulus gaat zo ver om te zeggen dat er geen zonde bestaat zonder de wet, omdat
de definitie van zonde juist de overtreding van Gods wet is. Nu beweert Paulus in Romeinen 6:23 dat
het "loon van de zonde de dood is!" Dus de dood is het loon van de zonde, en volgens Paulus in
Romeinen 5:14 was de dood aanwezig van Adam tot Mozes! Heb je dat begrepen?
1.
2.
3.
4.

(1 Johannes 3: 4) - Romeinen 7: 7) - Zonde is de overtreding van Gods wet.
(Romeinen 4:15) - Er is geen zonde zonder de wet omdat zonde de overtreding van de wet is.
(Romeinen 6:23) - Het loon van de zonde is de dood.
(Romeinen 5:14) - De dood was er vanaf Adam tot Mozes. De dood is het loon van de zonde.
Zonde is de overtreding van de wet. Dus om te kunnen zondigen, moest Adam de geboden
van God hebben gehad!

Er is nog veel meer Schriftuurlijk bewijs dat de 10 geboden in Genesis te vinden zijn. Hier is de
toepassing van elk van de 10 geboden in Genesis.


Het 1ste gebod: "Ik boog mijn knieën en wierp mij neder voor de Here, en ik prees de Here, de
God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter van de
broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen." - Genesis 24:48
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Het 2de gebod: "Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de
vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen." - Genesis 35: 2



Het 3de gebod: "En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen
begon men de naam des Heren aan te roepen."- Genesis 4:26



Het 4de gebod: "Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had,
rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de
zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God
scheppende tot stand had gebracht."- Genesis 2: 2-3 (Zie: Marcus 2:27, Hebreeën 4: 4)



Het 5de gebod: "Daarna zeide Israël tot Jozef: Ik had niet kunnen vermoeden, dat ik uw
aangezicht zou zien, en zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Toen deed Jozef
hen van zijn knieën weggaan, en boog zich neer met zijn aangezicht ter aarde."- Genesis 48:
11-12



Het 6de gebod: "Als u goed handelt, zult u dan niet worden aangenomen? en als u niet goed
doet, ligt de zonde aan de deur. En tot u zal zijn begeerte zijn, en gij zult over hem heersen.
En Kaïn sprak met zijn broer Abel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn
tegen zijn broeder Abel opstond, en doodde hem. En de Heere zeide tot Kaïn: Waar is Habel,
uw broeder? En hij zei: Ik weet het niet: ben ik mijn broeders hoeder? En hij zei: Wat hebt u
gedaan? de stem van het bloed van uw broer roept tot mij uit de grond. En nu bent u
vervloekt van de aarde, die haar mond heeft geopend om het bloed van uw broer uit uw
hand te ontvangen; " Genesis 4: 7-11



Het 7de gebod: "niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan
alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen
God?"- Genesis 39: 9



Het 8ste gebod: "En mijn eerlijkheid zal morgen voor mij spreken, wanneer gij mijn loon zult
komen bezichtigen: alles wat niet gespikkeld of gevlekt is onder de geiten of zwart onder de
schapen, dat zal als door mij gestolen gelden."- Genesis 30:33



Het 9de gebod: "De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven." - Genesis 3: 4
en Johannes 8: 44 - "Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.
Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in
hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is
een leugenaar en de vader der leugen."



Het 10de gebod: "En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij
nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at."- Genesis 3: 6
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Laten we als Abraham zijn die de wet van God trouw heeft gehouden (Genesis 26: 5). Volgens Paulus
in Romeinen 6: 1-2 vervangt genade de wet niet. In feite moeten christenen de wet van God
bevestigen (Romeinen 3:31).
Hoe moeten we de wet van God bevestigen? Door de wet in ons leven uit te leven. Want "er staat
immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig."- 1 Petrus 1:16.
"Als we de waarheid ooit echt kennen, zal het zijn omdat we die beoefenen. We moeten een levende
ervaring hebben in de dingen van God voordat we in staat zijn om Zijn woord te begrijpen. Deze
experimentele kennis versterkt het intellect en bouwt ons op in Christus, ons levende hoofd. {CT
97.2} "
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