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en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Alle bepalingen en regels van God naleven?
bijbels onderwijs over hoe om te gaan met de diverse wetten
in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium

LEERDIENST

Verschillende manieren van bijbellezen:
- willekeurig een gedeelte kiezen
- aan de hand van een dagboekje of bijbelleesrooster
- doorlopende lezing: van Genesis 1 t/m Openbaring 22.
Vaak worden minder aansprekende of moeilijke gedeelten overgeslagen. b.v.
de wetten uit Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Hoe kijk je tegen deze wetten aan?
a. Het Oude Testament is slechts bedoeld voor het Israël-van-toen; wij hebben daar niets meer mee te maken.
b. Alleen die gedeelten die je aanspreken of waar je het gevoelsmatig mee
eens bent, aanvaard je als waar en betrouwbaar. Al het andere is tijd- en
cultuurgebonden.
c. Je neemt de wetten letterlijk, maar helaas kun je dat niet consequent
doorvoeren.
d. Uitgangspunt nemen in: God openbaart Zich en spreekt, ook tot ons. Dat
vraagt aandacht, ontzag, geloof. Zie b.v. Psalm 19:8-13 en 2 Timotheüs
3:16.
Verbond
Alle bepalingen, voorschriften en regels staan in het kader van het verbond:
• God zoekt en legt contact - relatie van Zijn genade, trouw en liefde.
• God is heilig û totaal anders dan alles en iedereen, uniek en met niets te
vergelijken.

Gods volk is ook heilig û apart gezet, geroepen/uitverkoren om Hem te
dienen.
• ‘Ik wil jouw God zijn’ - je kunt dat aannemen/geloven û dan ontvang
je álles wat Hij belooft; Hij is je Vader
- je kunt het weigeren û dan moet je zonder
God verder, eindigend in eeuwige ondergang.
• Alle bepalingen en regels hebben tot doel: laten zien dat je met God wilt
leven.
Drie groepen regels, bepalingen in Leviticus, Numeri, Deuteronomium
1. Ethische wetten: regels die rechtstreeks te maken hebben met de relatie
tot God en onze naasten (de tien geboden en b.v. Leviticus 19:4 en 11)
2. Bepalingen die het politieke, sociale en economische leven regelen (zie
b.v. Leviticus 19:9 en 13).
3. Regels die de dienst in de tabernakel en de tempel regelen (tabernakelbouw, offers, rein en onrein, priesters en levieten) - de z.g. cultische wetten (zie b.v. Leviticus 19:5-8).
Jezus en de geboden
Jezus is gekomen om de wet en de profeten tot vervulling te brengen, Mattheüs 5:17.
a. Erkenning dat Gods geboden goed zijn. Jezus heeft ze volmaakt nageleefd.
b. De cultische wetten wezen allemaal naar Zijn offer aan het kruis. Jezus is
de vervulling van al deze wetten.
c. Jezus heeft de volle reikwijdte ervan duidelijk gemaakt û geen slaafse
gehoorzaamheid, maar: leven vanuit liefde tot God en de naaste.
d. Geen afschaffing, maar een nieuwe invulling gebaseerd op radicale toewijding aan Hem met hart en ziel.
Hoe spreekt God nú tot ons in de bepalingen en regels van het Oude Testament?
1. Ethische regels: gelden nog steeds en vragen in elke situatie een concrete
invulling (tien geboden)

2. Politieke, sociale en economische bepalingen: onze samenleving is volstrekt anders dan toen. Het is zaak om te zoeken naar de bedoeling van
elke bepaling en vandaar uit te zoeken naar: hoe regelen we dat vandaag?
Gods aanwijzingen zijn uitermate heilzaam voor de samenleving, ze beschermen het leven. Voorbeelden: Leviticus 19:9 (laat anderen delen in
je rijkdom en wil niet egoïstisch álles voor jezelf houden) en Leviticus
19:35-36 (benzinepomp verkeerd afstellen, smokkelen met iets afmeten
in de bouwmarkt, expres verkeerd tellen).
3. Cultische wetten: Jezus heeft het volmaakte offer gebracht; offers, priesters enz. zijn niet meer nodig, zie b.v. Hebreeën 7:27, 10:18.
De boodschap die tot ons komt vanuit de cultische wetten is:
- God is niet zomaar toegankelijk
- God neemt het contact met mensen heel serieus en vraagt dat wij dat
ook doen
- God neemt alle initiatieven om de breuk tussen Hem en ons (ontstaan
door onze zonden) te herstellen
- God gaf Zijn Zoon; Zijn genade en liefde zijn eindeloos.
Onze levenshouding als antwoord op al Gods regels
en bepalingen
• Verwondering, dankbaarheid, aanbidding dat Gods liefde zó groot is.
• Erkenning dat je in heel veel opzichten tekort schiet, beneden de maat
blijft, zonde doet en beseffen dat je zonder vergeving geen toekomst heb.
• Onvoorwaardelijk geloof in Jezus, Hem aanvaarden als je Redder die de
straf die jij verdiend had, op Zich heeft genomen.
• Radicale toewijding aan Jezus uit dankbaarheid voor wat Hij voor je gedaan heeft. Gods geboden zijn hierbij de richtlijnen en wegwijzers voor je
leven binnen het Koninkrijk van God.
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