
1. De evangeliën en de Wet 

Matthéüs 5: 17-22
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, 
maar om te vervullen. Want voorwaar Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één
tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal 
ontbonden en de mensen zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen;
maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij het 
Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; 
maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Maar Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig 
is, die zal strafbaar zijn door het gericht. 
Matthéüs 5: 27,28 
Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overs[pel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw 
aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gepleegd. 
Matthéüs 22: 34-40 
En de Farizeeën, gehoord hebbende dat Hij den Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd.
En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, welk is het 
grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met 
geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerst en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

Marcus 12: 28-34
En een der schriftgeleerden, horende, dat zij tezamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord 
had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste 
van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, 
liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het 
eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander 
gebod, groter dan deze. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er 
een enig God is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, 
en uit geheel de kracht; en de naaste liefhebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de 
slachtofferen. En Jezus, ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het 
Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets te vragen. 

Johannes 14: 15 -21 
Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster 
geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest de waarheid, Welken de wereld niet kan 
ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik 
zal geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij
zien; want Ik leef en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 
Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader 
geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. 
Johannes 15: 9-17 
Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijf in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden 
bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vader bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. Dit is Mijn 
gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u heb liefgehad. Niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat 
iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet, wat Ik u gebiede. Ik noem u niet meer 
dienstknechten, want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat 
Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u heb bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij 
van den Vader begeren zult in Mijn naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. 

Het draait in deze gedeelten duidelijk om de Liefde en vanuit die Liefde de gehoorzaamheid aan de geboden.


