
Toch die wet 

 

 

Gods hart is vol genade en liefde, maar de sleutel tot die liefde is het besef dat wij die genade 

hard nodig hebben. 

 

In 1 Johannes 4:8 lezen we dat God liefde is. We zingen daarover en we bidden tot een liefdevolle 

God. Maar er is ook een andere kant, zoals we lezen in Johannes 13:34 (NBV) waar Jezus zegt: Ik 

geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief, Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 

elkaar liefhebben. 

 

Zwaar en moeilijk 

 

Een gebod? Komt hier de wet weer bovendrijven? Hadden we niet geleerd dat wie in Christus is, 

niet meer onder wet valt? Laten we lezen wat Jezus zelf zegt over de wet: Denk niet dat ik gekomen 

ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen (Matteüs 5:17). En ook: Als jullie gerechtigheid niet groter 

is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de 

hemel niet bennengaan (vers 20). 

 

Jezus kwam niet om de wet af te schaffen. Het lijkt er zelfs op dat Hij alles nog zwaarder en moeilijker 

maakte dan de wet al deed: En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster 

tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, 

zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van 

de Gehenna komen te staan (Matteüs 5:22). 

 

Gods hart 

 

Jezus wierp een nieuw licht op al deze regels door uit te leggen wat de diepe betekenis ervan is in 

het licht van het Nieuwe Testament. Ook dit zijn woorden van een God die liefde is. Deze regels 

(wetten) laten ons zien hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. De wetten laten ons iets zien van 

het hart van God en meteen ook het verschil tussen onze harten en Gods hart. 

 

God weet wat er in onze harten leeft en Hij weet dat wij, zelfs wanneer wij elkaar niet vermoorden, 

elkaar nog wel kunnen haten en uitmaken voor nietsnut en dwaas. 

 

God kijkt naar onze harten en weet dat we waarschijnlijk geen valse eed zullen afleggen, maar dat 

we wel in staat zijn om anderen met onze woorden zo te manipuleren dat zijn zich alsnog schuldig 

voelen. Hoewel we geschapen zijn naar Gods beeld is ons hart vaak nog niet zo veranderd naar zijn 

beeld als God verlangt. Kennelijk zijn onze harten nog misleid, ongezond en arglistig. 

 

Respect 

 

In zijn genade geeft God ons nieuwe spelregels. We ontdekken dat liefde en respect moeten 

samengaan. Niet alleen respect voor God, maar ook voor de ander. 

 

Het is uiteindelijk ook de wet die ons overtuigt van het feit dat we zelf met geen mogelijkheid kunnen 

opbrengen wat God van ons vraagt. Hierdoor worden we in de armen van een genadige god 

gedreven. God is liefde en zijn wetten tonen zijn genade. 
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