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Agenda
De wet: Babylonische spraakverwarring
1.

De wet als normen- en waardenstelsel
Indeling op basis van herkomst: Wie geeft ze en wat
bewerken ze?

2.

Wanneer is er sprake van wetticisme?

3.

Wetmatigheden, als/dan principes, werkingen,
automatismen
Wet van de zonde → Wet van de Geest

4.

VB van misinterpretatie bijbelteksten

Indeling op basis van herkomst
Vier typen vinden we in het Woord:
A. Wet van God (JHWH) = Tora = wet van Mozes
B. Wet van Christus = de Tora uitgelegd en
toegepast door Christus
C. Wetten van afgoden
D. Wetten van mensen
Ware godsdienst
A+ B

→ religieuze systemen
→
C+D

Wetten van mensen: Mondelinge leer
Hoofdstromingen binnen Jodendom
1. Rabbijns Jodendom: religie van de Mondelinge leer
+ Tenach
2. Karaitisch Jodendom: alleen Tenach
3. Messiaans Jodendom: Tenach + NT (+ Mondelinge
Leer)
Vergl. Christendom:
religie van concilies, edicten, catechismussen + Bijbel



Vanaf de Sinaï bestaat de mondelinge overlevering:
Misjna → op schrift 200 na Chr.
Gemara = mondelinge commentaren op de Misjna
Talmoed = Misjna + Gemara→ op schrift 500 na Chr.

Intentie Mondelinge leer/Talmoed:
- legt Tora uit voor dagelijks leven;Tora heeft alleen
basisprincipes, elke generatie maakt toepassingen
- Uit respect voor Tora, is ML strenger → opent de deur
voor wetticisme
- Zij staat gelijk aan de Tenach
Christendom: Gezag catechismussen, edicten.
Zevendedagsadventisten: Gezag Ellen White.
Gevoeligheid

ML voor Jood
madonna voor RK
kinderdoop voor protestant.

Tora komt van God
Geschreven Tora

→ Talmoed van mensen
→ mondelinge tora

Afdwaling van ML
Voor ballingschap; Jes.43:27,28a → Uitleggers vd wet
in opstand
 Bij terugkeer; Ezra 7:1→ Het juiste voorbeeld
 Langer na terugkeer; Mal.2:4-8 → Rebellie van Levi


Als de geestelijkheid Gods Wet niet meer leert, ontstaat
een mensenreligie.

Gal.1:13-14
Waarom moest Paulus tot bekering komen? Hij was toch
een ijveraar voor de wet?
Paulus voor zijn bekering → fanatieke Farizeeër/rabbijn
voorvechter ML
 Fill.3:5-7 en 14
Paulus betreurt zijn verleden.


Gods Wet




→

ML

Want dit is de liefde tot
 Maar Jezus zei: ‘Wee
God, dan wij Zijn
ook jullie,
geboden in acht nemen;
wetgeleerden! Want
en Zijn geboden zijn
jullie leggen de
mensen ondraaglijke
geen zware last.
lasten op, maar raken
(1Joh.5:3:HSV)
die zelf met geen
Want mijn juk is zacht en
vinger aan.
mijn last is licht.
(Luk.11:46;NBV)
(Matt.11:30;WV)

Effecten van de Mondelinge Leer


Verblindt Joden
 Hos.8:12
blijft vervreemd vd Tora
 2Kor.3:14-16 Bedekking op de Tora! → ML

Bedekking is niet de Tora zelf!
Paulus beschrijft zijn bekering → gevolg:
geen vervalsing meer van het Woord van God (4:2)






Laat gelovigen struikelen (Mal.2:6-8)
Sluit het koninkrijk voor de zoeker (Matt.23:13)
Maakt slaven (Luk.11:46 ondragelijke lasten)
Verblindt heidenen:
 Israël: Geen modelnatie met modelgodsdienst



Verblindt messiaanse christenen. Zij denken
 Joods = bijbels (keppeltje, legio standaardgebeden,

Hebreeuws zingen, purim/chanoeka vieren)

Waarschuwing messiaanse initiatieven
Wordt geen Joods messiaanse gemeente, maar
blijf een Nederlandse messiaanse gemeente
vanuit je christelijke achtergrond.
 Laat los de onbijbelse elementen van het
christendom, maar behoudt de bijbelse
elementen van het christendom.


Blijf christen, blijf Nederlands en voeg bijbels
messiaanse elementen toe.

Conclusie
Religieuze mensenwetten zijn geen kleinigheid.
Ze bepalen de wereldreligies.
 Gods huidige werk op aarde:


 De sluier (mensenwetten) aan het verwijderen van het

Jodendom en het Christendom
 De terugkeer naar zuiver en alleen de Tora.
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Wat is wettisch?
Regel: maximum snelheid 80 km/h
Drie Houdingen:
1. Ik rijd 80, dat zal wel het beste zijn.
2. Ik rijd 120, ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd.
3. Ik rijd 40, dan weet ik zeker dat ik goed zit.
Wie is vrij? Wie is wettisch? Wie is anarchist?
Wie is slaaf waarvan?
1. Vrij, vertrouwt de wet(gever)
2. Anarchist, slaaf van eigen hoogmoed
3. Wettisch, slaaf van eigen angst

Wetticisme komt voort uit angst
VB Het gedekte hoofd → 4 vrouwen, 1 gedrag:
- Uit respect voor God; je wilt God hiermee dienen
- Uit angst voor God; je naam moet niet uit het
Levensboek worden gewist
- Uit aanpassing; respect voor de cultuur, vrije keus
- Uit angst voor mensen; verplichting, gewoonte ergert je,
maar wil niet uit de toon vallen
Oordelen op basis van gedrag is onmogelijk. Motivatie is
bepalend!
Als (godsdienstig) gedrag voorkomt
 angst voor Gods afwijzing
 angst voor afwijzing van mensen
 Respect voor God of mensen

uit:
→ wetticisme
→ slaafsheid
→ vrije keus

