
3. De brieven en de Wet. 

Romeinen 2: 12-24 
Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder 
de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig
bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; Want wanneer de heidenen, die de wet niet 
hebben, van nature doen, die der wet zijn, dezen, die de wet niet hebben, zijn zichzelven tot wet; Als die betonen 
het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen 
beschuldigende, of ook ontschuldigende), in die dag, wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen
door Christus Jezus, naar mijn Evangelie. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; roemt op God, En gij
weet Zijn wil, en beproeft de verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman
van blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der 
onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die een anderen leert, leert gij uzelven 
niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen doen zal, doet gij overspel? Die van 
afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding van de 
wet? Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is (Jesaja 52).
Romeinen 2: 25-29 
Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw voorhuid
geworden. Indien dan voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend 
worden? En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en 
besnijdenis, een overtreder van de wet zijt? Want die is niet een Jood, die het in het openbaar in het vlees is; noch 
die is besnijdenis, die het in het openbaar is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis, 
des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis;.wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. 
Romeinen 3: 19,20 
Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt 
worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees 
gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is er kennis der zonde. 
Romeinen 3: 21-31 
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en 
de profeten; Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die 
geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En 
worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God 
voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof, in zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door
vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van zijn 
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd, opdat Hijzelf rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit 
het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. 
Is God een God der Joden alleen? Én is Hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een 
enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de 
wet te niet oor het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. 
Romeinen 13: 8-10 
Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. Want 
dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult 
niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult 
uw naaste liefhebben gelijk uzelven. De liefde doet den naaste geen kwaad, Zo is dan de liefde de vervulling der 
wet. 
1 Cor. 16: 8 
Maar ik zal te Efeze blijven tot den Pinksterdag ; 
Galaten 3: 15-29 
Broeders, ik spreek naar den mens; zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet niemand te niet, of niemand
doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van 
velen, maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus. En dit zeg ik: Het verbond, dat tevoren van God 
bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaar later gekomen is,niet krachteloos 
gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; 
maar heeft ze Abraham door de beloftenis genadelijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen 
wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, zijnde, die het beloofd was; en zij is door de engelen besteld 
in de hand des Middelaar. En de Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één. 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 rechtvaardiigheid uit de wet zijn. 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. Doch eer het geloof kwam, waren 
wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo 
dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar 



als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het 
geloof, in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt Christus aangedaan. Daarin is noch 
Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in 
Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 
Galaten 5:13-26 
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar 
dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste 
liefhebben, gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. 
En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert 
tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij 
wildet. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleses nu zijn 
openbaar: welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, 
twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en 
dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des Geestes is, liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige mensen is de wet niet. Maar 
die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den 
Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander 
tergende, elkander benijdende. 
Jacobus 2:8-13 
Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij 
wel; Maar indien den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie 
de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want Die gezegd heeft: Gij 
zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar  zult
doden, zo zijt gij toch een overtreder der wet geworden. Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid 
zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig zal gaan over dengene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en
de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. 
1 Johannes 2:3-6 
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en 
zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in 
dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem 
blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

Wie de hiervoor vermelde teksten aandachtig en onbevooroordeeld leest, zal het er mee eens zijn, dat hieruit een 
groot respect voor de oudtestamentische cultuur en regelgeving blijkt van de discipelen en de apostelen.


