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Kringmateriaal “Het hart van Gods wet” 
Week 10 

1. Lees eerst Ma=heus 7:12-29 

Jezus gee, een samenva1ng van de wet en de profeten. Daarin gee, Hij aan dat het naleven 
van die wet vooral te maken hee, met wat je doet. Ook in de voorbeelden na deze 
samenva1ng komt dat tot uiBng. Aan de vruchten ken je de boom, zegt Jezus. Niet iedereen 
die Hem met de mond heer noemt hoort bij het Koninkrijk. Jezus gee, ook een voorbeeld 
van een wijze en dwaze man die beide een huis bouwen. 

1. Wat is het verschil tussen de wijze en dwaze man (vers 24-26)? 

2. Jezus onderwees met gezag en de mensen ervaarden dat ook zo (vers 29). Waarin zat denk 
je het verschil tussen Jezus’ onderwijs en dat van de Schri,geleerden?  

2. Lees eerst Ma=heus 5:17-20 & Openbaring 12:17 

Jezus gee, aan dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen. In redelijk wat 
(evangelische) kerken wordt de wet wel als iets van het verleden gezien. Vroeger had je de 
wet, nu heb je de genade. Vroeger had je regels, nu heb je de liefde. In zekere zin klopt dit 
wel. Bepaalde delen van de wet, zoals de ceremoniële weWen rond de offerdienst zijn niet 
meer van kracht, omdat Jezus dit met zijn volmaakte offer hee, afgedaan. Maar de 10 
woorden van het verbond blijven voor alBjd bestaan. Het blij, volgens Jezus van kracht tot 
aan de voleinding van onze geschiedenis. 

1. Wat heb je zelf meegekregen vanuit je achtergrond en opvoeding als het gaat om de wet 
van God? Ben je hier in de loop van de Bjd nog anders over gaan denken? 



2. Waarom zou Jezus expliciet zeggen dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen? 

3. Hoe blijkt uit Jezus onderwijs dat Hij de Wet niet hee, afgescha,? 

3. Lees eerst Exodus 31:18 & 34:27-28 

De Ben woorden van het verbond werden door God zelf op stenen tafelen gegri,. De twee 
tafelen werden in de ark van het verbond gelegd, een bijzondere kist die van binnen en 
buiten overtrokken was met goud. Deze verbondskist kreeg zelf ook weer een zeer bijzonder 
plekje, namelijk in het hart van de tempel, het “heilige der heilige”. Hieruit blijkt wel hoe 
ongelooflijk belangrijk deze woorden voor God zijn. Ken jij ze? 

1. Probeer samen eerst (zonder te spieken 😉 ) de 10 woorden op te noemen en ze in de 
juiste volgorde te zeWen. Vergelijk dit daarna met wat je in Exodus 20:1-17 vindt. 

2. Waarom hee, de sabbat een bijzondere plek binnen deze 10 woorden van het verbond? 

Jezus vat in zijn Bergrede de 10 geboden samen met: “Wat jij wilt dat een ander voor jou 
doet, doet dat ook voor hen, dat is de wet en de profeten”. Op een andere plek gee, Hij nog 
een tweede samenva1ng van diezelfde wet: Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en 
heel je verstand en je naaste als jezelf”. Hoewel de wet zelf dus veelal negaBef gesteld wordt 
(je zult niet…), is de samenva1ng daarvan posiBef. Eigenlijk zijn al die regels erop gericht om 
God, je naaste en jezelf recht te doen. God is niet in de eerste plaat geïnteresseerd in wat je 
allemaal niet doet. Hij is vooral blij met wat je wel doet, vanuit liefde, zonder dat het door 
religieuze of sociale druk van je verwacht wordt.  

3. Voor wie ga jij deze week uit eigen iniBaBef iets doen? 
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