CHRISTUS EN DE WET
“Matth.5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of

de profeten te

ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
De Wet is dus niet, zoals sommigen beweren, opgeheven door Christus maar door Christus
vervuld. In de toekomst zal het volk Israël de Wet wel kunnen houden. Lees daarvoor
Jer.31:31-34 en Ezechiël 36:24-32.

“Gal.3:19: Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat
het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand
des Middelaars.20 En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. 21 Is dan de
wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die
machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. 22 Maar de
Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus
Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. 23 Doch eer het geloof kwam, waren wij
onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard
zou worden. 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het
geloof zouden gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet
meer onder den tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus
Jezus.
“Rom.7:12: Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.
“Gal.3:13: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde
voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.
Omdat we absoluut niet in staat zijn om de Wet te houden is Christus een vloek geworden
voor ons. Daarom zijn we niet onder de Wet maar onder de Genade.

“Kol.2:14: Uitgewist hebbende het

handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen

bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden
weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende;
Uit Kol.2:14 blijkt duidelijk dat het daar niet over de Wet gaat. Christus heeft de Wet niet
aan het kruis genageld maar heeft, in Zijn leven op aarde, de Wet vervuld. Zie Matth.5:17.
Kol.2:14 is een onderdeel van de verborgenheid, het is door de Heer geopenbaard aan de
apostel Paulus. Maar waar gaat het hier dan wel over? Dat zijn de inzettingen die we lezen in
de brieven van de apostel Paulus die hij heeft geschreven vóór zijn zogenaamde gevangenis
brieven.

