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Afgeschaft/vervuld

Wat doe ik hier vandaag?
P Ik ontdek welke betekenis
de wetten van het Oude
Testament voor mij hebben.
P Ik ontdek hoe Jezus met
de regels uit het Oude
Testament omging.
P Ik weet wat er wordt
bedoeld met: ‘Jezus heeft
de wet vervuld.’

Strenge wetten

‘k Zal blij
zijn als ik niet meer
ongesteld ben. Dan kan
ik weer naar huis, lekker
slapen in mijn eigen
bed.’

‘Ja ik ook!’

‘En anders ik wel.’

Wat vind je van de cartoon?

Wetten uit het Oude Testament
##Als een vrouw ongesteld is, is zij zeven dagen onrein.
(Lev. 15: 19-23)
##Als een man een zaadlozing heeft is hij tot de avond onrein.
(Lev. 15: 2-12)
##Alles wat deze mannen en vrouwen aanraken is onrein. Je moet
jezelf wassen als je deze man of vrouw aanraakt. (Lev. 15: 27)
##Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. (Lev. 19: 32)
##Je mag vreemdelingen niet onderdrukken, je moet hen liefhebben als jezelf. (Lev. 19: 33 34)
##Als je een onhandelbare zoon hebt, waarvan je zegt: Hij is
een losbol en hij drinkt teveel, dan moeten de inwoners hem
stenigen tot de dood erop volgt. (Deut 21: 18-21)
##Als je een huis bouwt, moet je het dak voorzien van een
balustrade. Anders ben je aansprakelijk als er iemand afvalt.
(Deut. 22: 8)
##Het bloed van dieren mag je niet eten. (Lev. 7: 27)
##Als je een brandwond hebt, moet de priester ernaar kijken. Als
hij huidvraat vaststelt, ben je onrein. Je moet buiten het kamp
wonen en je kleren scheuren. Je moet je haar los laten hangen,
baard en snor bedekken en ‘onrein’ roepen. (Lev. 13: 24 en 45)
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Blok III De wet

In de eerste vijf boeken van het Oude Testament staan heel gedetailleerde wetten. Zo wisten de Israëlieten precies hoe ze moesten
omgaan met God, zichzelf en met elkaar. Er waren wetten over hygiëne en voedsel, over seksualiteit, ziekte, over omgaan met sterven
en nog veel meer. En als de mensen een wet overtraden, werden
hiervoor offers gebracht. Ook voor het onopzettelijk overtreden van
een wet moest je een offer brengen. Je kunt je voorstellen dat de
priesters hier een dagtaak aan hadden!
 oek nog een paar opvallende wetten op in DeuteronoZ
mium 25. Schrijf ze op een flap.

Hoe komen al die regels en wetten op jou over?
Extra opdracht
Geef het doel van onderstaande wetten:
Trouw niet met een vrouw
uit een ander volk.
.............................
Plaats geen tatoeage als
teken van rouw.

>>Handig, je weet precies wat wel en niet mag.
>>Verstikkend.
>>Nogal overdreven.
>>Ik ben blij dat ik niet zo hoef te leven.
>>Niet meer van deze tijd.
>>Ik denk dat het wel gezonde regels zijn.
>>Leerzaam.
>>Wel goed, maar de straffen zijn zo heftig.

Waarom gaf God zo veel wetten aan het volk Israël?

.............................

..................................................................

Geef een tiende deel van je
inkomen aan God.

De wet is mooi, kon je vorige keer in Psalm 119 lezen. En als je je aan
de wetten houdt, zal God je belonen en zegenen. Er zal voldoende
eten zijn, je zult kinderen krijgen en je zult rijk zijn (Deut. 28).
Maar als je de wet overtreedt word je veroordeeld. De wet lijkt dus
ook wel een vervloeking. De mens zou bij elke overtreding veroordeeld en gestraft moeten worden.
De oplossing voor het overtreden van de wet was het brengen van
een offer. Steeds opnieuw moest er bloed vloeien om het weer
goed te maken tussen God en mens. De Here bepaalde dat er in
plaats van mensenbloed dierenbloed mocht vloeien.

.............................
Scheld ieder zevende jaar de
schulden bij elkaar kwijt.
.............................

Niet meer van deze tijd
Extra opdracht
Lees Deuteronomium 28: 1-14
en schrijf de zegeningen op.
Lees Deuteronomium 28:
15-22 en schrijf de vervloekingen op.

Wat denk jij? Die wetten uit het Oude Testament zijn toch niet meer
van deze tijd? Wat kun je daar nu nog mee? Zelfs de tien geboden
passen niet echt in deze tijd. We vieren bijvoorbeeld geen sabbat.
En slaven en slavinnen hebben we niet meer. Dan kun je toch ook
niet jaloers zijn op iemands slaaf?
En bovendien, na Jezus zijn die wetten toch allemaal niet meer
nodig? We hoeven ons niet meer te laten besnijden, zei Paulus en
Petrus kreeg in een visioen te zien dat ‘ie alles gewoon mag eten
wat in het Oude Testament verboden wordt.
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Volgens mij gelden
die wetten nog steeds.
Zo gezond is biefstuk ook
niet.

In wie herken jij je en waarom?
Zijn de wetten van het Oude Testament afgeschaft? Of
zijn ze nog van betekenis voor ons? Wie bepaalt eigenlijk
wat nog geldt?

Nog scherper

Hoe het precies zit met de geldigheid van de wet, is een vraag die
de Farizeeën ook stellen aan Jezus. Zij waren de handhavers van de
wet en waren daar heel fanatiek in. Ze willen Jezus erop betrappen
dat Hij de wet niet zo serieus neemt. Maar als Jezus de wet gaat
uitleggen is iedereen geschokt. Dit gaat nog veel verder dan wat de
Farizeeën leren!

Op welke manier legt Jezus het gebod uit?
Wet uit het Oude Testament

Jezus zegt:

##Pleeg geen moord.
##Wanneer iemand letsel toebrengt aan een
ander, moet hem hetzelfde letsel worden
toegebracht: Een breuk voor een breuk,
een oog voor een oog, een tand voor een
tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal
ook hem aangedaan worden.
##Heb je naaste lief als jezelf.

Matt. 5: 21 en 22
Matt. 5: 38-42

Matt. 5: 43-48

15 Afgeschaft/vervuld

Sinds Jezus er is, hoeven
wij ons toch niet meer aan al
die wetten uit het Oude Testament te
houden? Dan mag ik nooit meer een
biefstukje eten!
Ik weet het niet hoor,
die discussie is mij te
ingewikkeld…

Blok III De wet
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Wat is er bijzonder aan de manier waarop Jezus de wet
benadert?

Heeft Jezus nu wel of niet de wet afgeschaft?

Bergrede
Jezus geeft zijn leerlingen onderwijs terwijl Hij op een berg zit.
De preek die Jezus daar geeft, wordt daarom de ‘Bergrede’ genoemd. Het is te vinden in Matteüs 5–7.

Vervulling

In Matteüs 5: 17 staat: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar
om ze tot vervulling te brengen’. Dit is een belangrijke tekst, want die
kan je helpen om te begrijpen welke plek de wet in jouw leven heeft.
Jezus maakt duidelijk wat de echte bedoeling van de wet is: liefde
voor God en je naaste. De wet wijst je een duidelijke weg: Wees
elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft
de gehele wet vervuld (Rom. 13: 8)

Wat maakt het voor jou uit of de wet is afgeschaft of
vervuld door Jezus?
………………………………………………………………………
Het grote verschil tussen de tijd van het Oude en Nieuwe Testament is dat er nu geen offers meer gebracht hoeven worden. Het
sterven van dieren, het stenigen van mensen, het verbannen van
mensen is allemaal niet meer nodig. Want Jezus heeft zijn bloed
eens en voor altijd gegeven.
Gelukkig maar dat die vloek van de wet heeft afgedaan. Want
altijd je naaste liefhebben… God op nummer één zetten in je
leven… dat is niet makkelijk. Daar ga je ongetwijfeld wel eens in
falen. Maar Jezus heeft ook de vloek van de wet vervuld: Hij heeft
jouw straf gedragen. Ondanks jouw fouten kan het goed zijn tussen God en jou.

In een eenvoudige versie (Het Boek) van Romeinen 10: 3
en 4 staat dit: ‘De Joden begrijpen niet dat Christus
gestorven is om het tussen God en hen goed te maken.
In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods
gunst te winnen (…) Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn
best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden.
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L ees Romeinen 7: 7.
Leg aan elkaar uit wat het voor jou betekent dat je door
de wet je bewust bent geworden van de zonde.

Reageer op de stelling: ‘Als ik mij aan de regels van God
houd, mag ik veel zegen in mijn leven verwachten.’

Vind je dat de tien geboden wel of niet elke zondag in de
kerk moeten worden voorgelezen?

Extra: Vreemdelingen

In het Oude Testament lees je veel voorschriften over het omgaan
met vreemdelingen die bij de Israëlieten woonden.

Lees Leviticus 19: 34, Leviticus 23: 22 en Numeri 15: 15. Wat
zegt dit over de manier waarop jij naar allochtonen kijkt?

Houd een Lagerhuisdiscussie over een aantal stellingen.
Betrek de Bijbel en de wet in je discussie.
##Nederland is vol! De uitzetting van asielzoekers moet
sneller gebeuren.
##Het uitzetten van gezinnen is onmenselijk.
##Allochtonen moeten zich aanpassen aan onze gewoontes.
##Van het contact met allochtonen kun je een boel leren.

Nederlandse Geloofsbelijdenis
Artikel 25
De wet in Christus vervuld
God heeft in het Oude Testament veel wetten gegeven over offers
en andere rituelen. Deze wetten en rituelen waren als een schaduw
van Christus die voor Hem uit viel. Sinds Hij gekomen is, is die schaduw voorbij. Daarom moeten we die wetten en rituelen niet meer
handhaven. Toch kunnen we er wel van leren. Ze helpen ons om
Gods plan en bedoeling door de Bijbel heen te begrijpen.
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Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig.’
Leg uit dat het houden aan de regels je niet zal helpen om na je
sterven bij God te komen.
Wat is er wel voor nodig?

