
 
 
“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.” 

 

Belangrijker zaken 

 

Soms zorgt het gehoorzamen van het ene gebod ervoor dat we een ander gebod overtreden; is dat oké? 

Wat betekent het als er in de Bijbel wordt gesproken over “belangrijker zaken”? Is alles niet even 

belangrijk in de ogen van de Vader?   

 

Dit zijn serieuze vragen met serieuze gevolgen naar gelang het antwoord. Dus laten we de tijd nemen 

om het concept van “belangrijker zaken” te toetsen aan het Woord. 

  

Wat is belangrijker? 

 

Mattheus 23:23 

“Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille 

en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het 

geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.” 

 

We beginnen met het woord “belangrijkste” in Mattheus 23, de enige plek in de Schrift waar de zin “het 

belangrijkste van de Wet” wordt gebruikt. In het Grieks staat er βαρύτερα (baroetera), van de stam 

βαρύς (baroes) dat zwaar of belangrijk betekent, afhankelijk van de context.   

 

De context in Mattheus 23 laat zien dat het niet om fysiek gewicht gaat, dus het betekent hier iets dat 

“belangrijker” is. Dus in dit vers zien we dat Jesjoea zegt dat recht, barmhartigheid en geloof van groter 

belang zijn dan de tienden van munt, dille en komijn.   

 

Merk daarbij op dat de tienden nog steeds belangrijk zijn voor Jesjoea, maar niet zo belangrijk als recht, 

barmhartigheid en geloof.   

 

Wat is belangrijker dan gehoorzaamheid in het geven van je tienden? Volgens Jesjoea zijn recht, 

barmhartigheid en geloof van groter belang voor de Schepper, maar wat betekent dat nou echt? 

 

Het woord voor “recht” is in het Grieks κρίσιν (krisin). Dit woord betekent onder meer rechtspraak 

tussen goed en kwaad in juridische zin.   



 

Het woord voor barmhartigheid is ἔλεος (eleos) en dat betekent barmhartig, medelijden of meeleven.   

 

En het woord voor geloof is πίστιν (pistin) van het Griekse woord πίστις (pistis) wat geloof of 

overtuiging betekent.   

 

Dus we zien dat rechtvaardige rechtspraak, meeleven met onze naasten en het hebben van een sterke 

(geloofs)overtuiging allemaal belangrijker zijn voor onze Schepper dan de tienden van munt, dille en 

komijn. 

 

We willen heel duidelijk zijn over wat Jesjoea zegt over de tienden van de Farizeeën. Het geven van 

tienden is onderdeel van de geboden van JHWH, die moeten worden uitgevoerd op de voorgeschreven 

manier. Jesjoea is het er helemaal mee eens dat de Farizeeën tienden geven. Maar, in de dagen van 

Jesjoea bestond de tempel nog steeds, en deden de Levitische priesters dienst. Vandaag de dag bestaan 

die dingen niet meer en daarom kunnen wij onze tienden niet geven op de manier die onze Schepper 

daarvoor heeft voorgeschreven. Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “Tienden, is dat 

voor nu”. Waar het Jesjoea om ging is dat de Farizeeën zich wel hielden aan de letter van de Wet, door 

hun tienden te geven, maar ze dachten niet aan de belangrijker zaken van de Wet.   

 

Dat brengt ons bij de vraag: “Hoe weten we hoe we rechtvaardig moeten oordelen?”   

 

Het antwoord: De Torah vertelt ons wat goed is en wat fout is. 

 

Psalm 119:1-4 
Welzalig zijn de oprechten van wandel, 

die in de Wet van de HEERE gaan. 

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, 

die Hem met heel hun hart zoeken, 

die ook geen onrecht bedrijven, 

maar in Zijn wegen gaan. 

JHWH, Ú hebt geboden 

om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. 

 

Let in het bijzonder op vers 3 

 “die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan!” 

 

Niet in Zijn wegen gaan, is onrecht bedrijven. In Zijn wegen wandelen is volgens 1 Johannes 5:3 God 

liefhebben.   

 

1 Johannes 5:3 

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen 

zware last. 

 

Hoe moeten we met onze naasten meeleven? Van hen houden zoals de Torah dat voorschrijft en onder 

andere de Messias liet zien. 

 

 

 

 



Neem geen wraak of koester wrok, Leviticus 19:18.  

Leviticus 19:18  
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw 

naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de JHWH. 

 

Heb elkaar lief zoals de Messias liefhad, Johannes 13:34. 

Johannes 13:34 
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook 

elkaar liefhebben 

 

Wees vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, Efeziërs 4:32. 

Efeziërs 4:32 
Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook 

God in Christus u vergeven heeft. 

 

En  

 

Wees eensgezind, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, 1 Petrus 3:8. 

1 Petrus 3:8 
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en 

vriendelijk. 
 

Lees Romeinen 12 waarin nog dieper wordt ingegaan op hoe we moeten leven. 

 

Hoe moeten we geloven?    

 

Door te geloven, ons toe te wijden aan, en te vertrouwen op God en Zijn Woord.  

(Zie Hebreeën 11:1,6 & Jacobus 2:18).  

 

Nu we hebben bekeken wat het betekent om rechtvaardig te oordelen, barmhartig te zijn en wat geloof is 

kunnen we beter zien wat de belangrijker zaken zijn. 

 

Wat zijn belangrijker zaken? 

 

Dus wat zijn belangrijker zaken? Dat zijn dingen die te maken hebben met juiste beslissingen gebaseerd 

op Torah (God liefhebben), je naasten liefhebben en het Woord geloven (zonder geloof is het 

onmogelijk om God te behagen en is er geen redding). Komt je dit bekend voor? 

 

Mattheus 22:36-40 
“Meester, wat is het grote gebod in de Wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het 

grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 

twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

 

Het grootste, of belangrijkste gebod is God liefhebben. Het tweede belangrijkste gebod is je naaste 

liefhebben zoals jezelf. Dus we zien dat het erom gaat dat we God liefhebben, van mensen houden, en 

geloven. Dat zijn belangrijke concepten om in gedachten te houden als we meer Bijbelgedeelten gaan 

lezen die gaan over de belangrijker zaken. 

 



Mattheus 12:1-4 
In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden honger en 

begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, 

Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar Hij zei tegen hen: 

Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het 

huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin 

als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? 

 

Mattheus 12:5-7 

Of hebt u niet gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de 

tempel, en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel. 

Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de 

onschuldigen niet veroordeeld hebben. 

 

Mattheus 12:10-12 

En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook 

geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen 

hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, 

grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het 

geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. 

 

Lucas 14:2-5 
En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de 

wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. 

En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: 

Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag 

van de sabbat? 

 
We hebben zojuist vier voorbeelden gelezen waar Jesjoea liet zien dat de Torah staat en belangrijk is, 

maar dat er soms dingen zijn die belangrijker zijn, waardoor het is toegestaan om anders met de geboden 

om te gaan, wat misschien lijkt op het overtreden van Torah, of zonde.   

 

Maar we weten ook dat Jesjoea niet kan hebben gezondigd en tegelijkertijd ons perfecte offer is en de 

manier waarop de Schepper voorzag in onze redding. Dus wat moeten we doen als twee geboden uit de 

Torah in strijd lijken te zijn met elkaar? 

 

We hebben al eerder gekeken naar de belangrijker zaken. Weet jij nog wat de belangrijker zaken waren? 

Rechtvaardige beslissingen maken ten aanzien van de Torah (God liefhebben), onze naaste liefhebben 

en geloven.   

 

Laten we deze principes toepassen op een aantal van de zojuist gelezen situaties. 

 

Toepassen van de belangrijker zaken  

 
In Mattheus 12 vertelt Jesjoea hoe David de toonbroden at toen hij honger had; dit brood was volgens de 

Torah apart gezet voor de priesters. Toch veroordeelde de Messias David niet vanwege deze daad. 

 

Waarom zou dat zijn? Wat was belangrijker, het sparen van de broden die bedoeld waren voor de 

priesters of het behouden van de levens van David en zijn mannen?  



In dit geval is het leven van mensen belangrijker (je naaste liefhebben) dan het bewaren van de broden 

voor de priesters. 
 
Nogmaals in Mattheus 12 wijst Jesjoea erop dat de levitische priesters de tempel elke dag moeten 

onderhouden, zelfs op de Sjabbat. Zij krijgen geen vrij op de Sjabbat, zoals anderen. Voor anderen is de 

straf voor niet rusten de dood. Waarom zijn de priesters hier onschuldig? Wat is belangrijker? 

  
God liefhebben door de tempel te heiligen voor JHWH en de dagelijkse offers brengen voor Israël (je 

naaste liefhebben) is belangrijker dan het rusten van de priesters. 
 
In Mattheus 12:10-12 zegt Jesjoea tegen de Farizeeën dat ze een dier, dat op Sjabbat in een put valt, 

zouden helpen. Voor het geval je het niet weet, er staat in de Torah dat je de ezel of os van je naaste 

moet helpen als hij in een put is gevallen. Die eis lijkt in strijd te zijn met het rusten op de Sjabbat, en 

daar gaat het Jesjoea om. 
 
De belangrijker zaak is liefde betonen aan je naaste en het dier door hen te helpen (goed doen) zelfs al is 

het Sjabbat, en rusten we daardoor niet op de Sjabbat.   
 
Begin je het patroon te ontdekken en hoe het werkt met de belangrijker zaken? Het is belangrijker om 

liefde te betonen dan om gewoon de letter van elke wet te volgen. 

 

Je zou kunnen zeggen dat de waarheid van de Wet belangrijk is, maar dat het volgen van de geest van de 

Wet ons laat zien wat het belangrijkste is.   

 

De geest van de Wet is de intentie achter de wet, de reden waarom de wet is gegeven. In de hierboven 

genoemde voorbeelden is de geest van de Wet, in relatie tot liefde voor God en onze naaste, belangrijker 

dan gehoorzaamheid aan de andere wet. Het is belangrijker om goed te doen (zoals Jesjoea zei) dan dat 

we rusten.   

 

De geest achter rusten op de Sjabbat is dat wij mensen het nodig hebben om te rusten van ons werk. De 

Sjabbat is gemaakt voor de mens. Liefde betonen is een belangrijker “geest” dan de noodzaak om te 

rusten. Snap je? 
 
We hebben nu bepaald wat belangrijker zaken zijn, hoe ze werken en hoe we ze moeten toepassen in 

onze levens.   

 

Dan blijft de vraag nog of alle zonden gelijk zijn voor onze Schepper. We behandelen dat uitgebreider in 

onze studie: Zijn alle zonden gelijk?, maar gaan er hier kort op in. 

 

Gelijkheid van zonden 

 

We hebben gezien dat er belangrijker zaken zijn inzake het gehoorzamen van de Torah, dus het lijkt niet 

meer dan logisch dat er ook onderscheid in zonden is. Als we dat onderzoeken, ontdekken we dat het 

inderdaad zo is.   

 

Voor een aantal zonden geldt een zwaardere straf dan voor andere zonden. Bijvoorbeeld; als iemand 

overspel pleegt, dan volgt daarop de doodstraf met twee of meer getuigen. Maar als iemand iets van een 

ander steelt, dan moet een vergoeding worden betaald die in verhouding staat tot het gestolene, plus een 

toevoeging van 20% van de waarde.  

http://119ministries.com/are-all-sins-equal


 

Een ander voorbeeld van differentiatie is de onvergeeflijke zonde die wordt genoemd in Marcus 3.  

 

Marcus 3:28-29 
“Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de 

lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de 

Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige 

oordeel.” 

 

Er is een zonde die op de een of andere manier zoveel erger is dan andere zonden, dat er geen vergeving 

is. Dat laat ons zien dat er ten minste een zonde is die “belangrijker” is dan andere zonden. Als je daar 

meer over wilt weten, bekijk dan onze studie De onvergeeflijke zonde. 

 

Zoals we hebben gezien zijn er belangrijker zaken ongeacht of we kijken naar de ernst van zonden of 

belangrijkere instructies die we moeten volgen. Hoe dan ook, we moeten het Woord van God goed 

kennen zodat we weten welke weg we moeten kiezen. Misschien is dat een van de redenen waarom we 

worden opgeroepen om er dag en nacht over te peinzen. 

 

Wat we in gedachten moeten houden inzake belangrijker zaken is dat JHWH van ons verlangt dat we 

eerlijke oordelen vellen (goed doen, niet verkeerd), onze naaste liefhebben en met hen meeleven, en 

tenslotte dat we een sterk geloof hebben en overtuigd zijn dat het Woord van God waar is.   

 

Voordat we afsluiten nog even iets dat we NIET zeggen. We zeggen niet dat “je naaste liefhebben” 

BELANGRIJKER is dan het liefhebben van onze Schepper. De twee grootste geboden gaan hand in 

hand en sluiten elkaar niet uit. Gehoorzaamheid aan de Schepper is altijd nummer 1 omdat dat de manier 

is waarop we God laten zien dat we van Hem houden met heel ons hart, onze ziel en al onze kracht. God 

liefhebben is het grootste gebod.  

 

We hebben het gehad over situaties waarin twee geboden van de Torah in strijd met elkaar lijken te zijn. 

Belangrijker zaken moeten we niet gebruiken om te bepalen of iets al dan niet een zonde is, want dat 

bepaalt de Torah en niet wij. Met andere woorden, het is geen belangrijker zaak als iemand probeert uit 

te vinden of uit eten gaan op Sjabbat een zonde is. Zonde wordt gedefinieerd door de Schepper in Zijn 

Torah, niet door mensen. Als een lid van het lichaam zondigt, dan moeten we hem in liefde vermanen en 

ervoor waken dat hij niet opnieuw zondigt. Als we hem niet corrigeren, dan houden we niet van onze 

naaste en zijn we niet gehoorzaam aan, (en houden we dus niet van) onze Schepper. Wil je meer lezen 

over wat het liefhebben van je naast omvat, bestudeer dan Leviticus 19. Nogmaals, een situatie met een 

belangrijker zaak komt alleen voor als twee geboden van JHWH met elkaar in strijd lijken te zijn, of 

elkaar tegenspreken. 

 

Als we een beslissing moeten maken inzake welk gebod we moeten volgen als de twee met elkaar in 

strijd lijken te zijn, dan moeten we kijken naar de geest achter het gebod. We kunnen dat doen door te 

kijken naar de daden door de bril van de drie dingen die we eerder hebben genoemd. Dat helpt ons om te 

bepalen op welk pad we moeten wandelen.     

 

We bidden dat je door deze studie bent gezegend.  

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom!  

http://119ministries.com/the-unpardonable-sin


 

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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