
 
 

 
“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Als… dan… Deel 2 

 
Heeft iemand jou wel eens verteld dat Christus de Wet heeft afgeschaft?  

 

We gaan die bewering staven aan de hand van opnieuw een aantal “ALS…DAN…” vragen.  

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft… Waarom kan een ware profeet dan worden herkend aan het feit dat 

hij de Wet onderwijst?  (Deuteronomium 13 & 18)  

Deuteronomium 13:1-4  
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. (HSV) 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom is dan de GEHELE Schrift gegeven om te onderwijzen in 

rechtvaardigheid, en waarom niet alleen het NT?  

2 Timotheüs 3:16  
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom hangen dan nog steeds de GEHELE Wet en Profeten aan de 

belangrijkste geboden – van de Wet? 

Mattheus 22:40  
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (HSV) 

1 Corinthiërs 16:22  
Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha! (HSV) 

Jacobus 2:8  



Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U ZULT UW NAASTE 

LIEFHEBBEN ALS UZELF, dan handelt u goed. (HSV) 
 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Hoe kan Hij dan het Woord van God zijn, dat is dus inclusief de 

gehele Wet van God?  

Johannes 17:14  
Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, 

zoals Ik niet van de wereld ben. (HSV) 

 

Openbaring 19:13  
En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 

(HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft….Waarom vermeldt de Schrift dan, dat Stefanus ten onrechte werd 

beschuldigd dat hij tégen de Wet leerde?  

Heeft Christus dan de gewoonten veranderd?  

Handelingen 6:13-14  
13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te 

spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, 14 want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus 

de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd 
heeft. (HSV) 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom zegt Paulus dan dat we hem moeten navolgen, hij volgde 

immers de Wet?  

1 Corinthiërs 11:1  
Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. (HSV) 

 

Handelingen 21:24  
Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het 

hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, 

maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom instrueerde Paulus dan om het Feest van Ongezuurde 

Broden te vieren?  

1 Corinthiërs 5:8  
Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en 

boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Zijn de hemel en de aarde dan voorbijgegaan?  

Mattheus 5:18  
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. (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom zei Paulus dan dat de Wet goed is, als ze goed wordt 

gebruikt?  

1 Timotheus1:8  
Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom zei Paulus dan dat hij een slaaf van Gods Wet was?  



Romeinen 7:25 
24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 God zij gedankt, 

door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn 

natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.(NBV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Hoe weten we dan wat zonde is?  

Romeinen 7:7  
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren 

kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet 

niet zei: U zult niet begeren (HSV) 

(Zie ook opmerking 1 Johannes 5:2,3 & 1 Johannes 3:4)  

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom staat er dan in de Schrift dat Christus de zonde heeft 

veroordeeld, zodat de eis van de Wet in ons kon worden vervuld?  

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, (HSV) 

Romeinen 8:4  
Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 

maar naar de Geest. (HSV) 

 

Als Christus de Wet heeft afgeschaft…Waarom krijgen wij dan de opdracht om te wandelen zoals Christus – 

die zich in alles aan de Wet hield?  

1 Johannes2:6  

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (HSV) 

Dus als je weer eens de vraagt “WWJD” (Wat zou Jezus doen) hoort,…. Ik denk dat je het antwoord wel 
weet. 
 

 Iets om over na te denken 

 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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