“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.”

Romeinen 10:4
Onze Messias heeft de Wet van God beëindigd, toch? Paulus is hier heel duidelijk over.
Romeinen 10:4 (NBG)
Want Christus is het einde der Wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
Paulus mag dan voor velen heel overtuigend zijn in het Nederlands, maar in het Grieks is hij nog veel
duidelijker.
Het Nederlandse woord "einde" is een vertaling van het Griekse woord "telos"
Strongs:
télos; van het grondwoord téllō (een specifiek punt of (eind)doel stellen)
Onze Messias is ons doel hoe we de Wet van God in rechtvaardigheid moeten wandelen:
Bedenk wat Johannes op een soortgelijke manier opschreef:
1 Johannes 2:29
Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem
geboren is.
Bijvoorbeeld:
1 Petrus 1:9
En verkrijgt u het einddoel (telos) van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
Gaat ons geloof "eindigen?" ...of is de zaligheid van onze zielen het doel van ons geloof?
Romeinen 6:22
Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot
heiliging leidt, met als einde (telos) eeuwig leven.
Gaat "heiliging" eindigen? ...of is het eeuwige leven het doel van die heiliging?

Nu dat we in een aantal tekstvoorbeelden hebben gezien, hoe we het Griekse woord “telos” moeten
interpreteren, gaan we daarmee terug naar Romeinen 10...en stellen we dezelfde vragen.
Romeinen 10:4 (HSV)
Want het einddoel (telos) van de Wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
Is de Wet beëindigd? Of is onze Messias ons voorbeeld in hoe we de Wet van God moeten houden in
rechtvaardigheid?
1 Johannes 2:1-6
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd
heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus (Messias Jesjoea), de
Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar
ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als
wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is
een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie
zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
Natuurlijk is dit slechts het topje van de ijsberg...we hebben niet eens de hele context van Romeinen 10
behandeld, wat een uitwerking is van een citaat uit Deuteronomium 30.
Paulus onderwijst niets nieuws, hij toont gewoon hoe de Torah, zoals verwoord in Deuteronomium 30,
altijd was bedoeld, om te worden gehouden vanuit geloof, en hoe onze Messias kwam om ons dat te
onderwijzen in "3D" ... als het doel van de Wet van gerechtigheid.
Dus als het helpt om dit vers beter te begrijpen, gebruik dan een alternatieve Strongs definitie voor dit
Griekse woord:
Romeinen 10:4 (HSV)
Want het einddoel (telos)van de Wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
We hopen dat dit jou bemoedigt om dingen uit te zoeken, en alle menselijke doctrines, die
tegenstellingen genereren met de Schrift, te toetsen.
Deze studie is niet bedoeld als uitgebreide studie over de Romeinen brief. Wil je dieper studeren over
Romeinen, bekijk dan onze studie; De Paulinische Paradox Serie Deel 5 – Romeinen.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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