
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze 

tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten 

voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken 

omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Genade, Geloof & Gehoorzaamheid: De Relatie Begrijpen 

 

Wat is genade, geloof en gehoorzaamheid, en hoe werken die samen? Staan ze tegenover elkaar of 

werken ze in perfecte harmonie samen? Staan ze vast of zijn ze veranderlijk? Of heeft God door 

de tijd heen één consistent plan en methode? 

 

Ook al is het begrip van deze concepten van cruciaal belang om de Bijbel op de meest elementaire 

wijze te begrijpen, toch is er veel verwarring over de Bijbelse betekenis van deze termen en hoe ze 

zich tot elkaar verhouden. 

 

Als je ooit iemand hebt horen zeggen, dat je de genade verwerpt als je een gebod van God 

gehoorzaamt, of als je dit zelf gelooft, dan is deze les zeer geschikt. Zoals altijd, raden we je aan 

om deze studie te toetsen aan Zijn Woord. Deze studie zal de termen definiëren, de onderlinge 

relaties bespreken, en de Schrift gebruiken om hierbij meer helderheid, uitleg en ondersteuning te 

geven. 

 

Dus, laten we wat termen gaan definiëren. 

 

Genade. In de meeste woordenboeken wordt genade gedefinieerd als "onverdiende gunst." Het is 

het ontvangen van iets dat je niet hebt verdiend. Gods genade is de "onverdiende gunst", die God 

geeft aan Zijn volk, dat het dus niet verdient. Er is niets dat we kunnen doen om de genade van 

Jahweh te verdienen. 

 

Genade wordt per definitie gratis gegeven door God, zonder enige actie van onszelf. God is ons 

niets schuldig. We hebben geen van allen enig recht op zegen, en verdienen allemaal de vloek 

(dood), want we hebben allemaal gefaald om de Wet van God volledig te houden. Gods ultieme 

daad van genade is Zijn geschenk van redding, om ons te redden van de tweede dood. 

 

 

 



Geloof. Geloof is het fundament en de bron van al ons gedrag. Geloof is het geloven van, het 

toewijden aan en het vertrouwen op God en Zijn Woord. God wordt gedefinieerd als Zijn Woord, 

en Jezus (Zijn Hebreeuwse naam, Jesjoea) wordt gedefinieerd als het vleesgeworden Woord. 

Geloven in God (en Jesjoea) is hetzelfde als zeggen dat je het Woord van God gelooft, (geloven, 

toewijden en vertrouwen). 

 

Het is onmogelijk om te zeggen dat je in Jesjoea gelooft om daarna te concluderen dat er dingen in 

de Schrift staan die niet meer waar zijn, want Jesjoea is het Woord en het Woord is Jesjoea. Als 

Jesjoea waar is, dan is het volledige Woord van God waar, ook nu nog. Er mag niets in de Schrift 

staan, waarvan we moeten concluderen dat het "niet langer waar" is. Het Woord van God en God 

Zelf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn Schriftuurlijk één en hetzelfde. 

 

Jesjoea wandelde volgens het Woord van God en deed dat op een perfectie manier. En daarom 

wordt Hij in het boek Johannes "het vleesgeworden Woord" genoemd. Daarom zijn geloof in God, 

geloof in Jesjoea, en geloof in het Woord allemaal hetzelfde. 

 

Gehoorzaamheid en Werken. Gehoorzaamheid is het gevolg van ons ware geloof. Het is het 

gevolg van ons geloof in, onze toewijding aan en ons vertrouwen op het Woord van God, nadat we 

al zijn gaan geloven. Hoe meer vertrouwen je hebt in het Woord van God, hoe meer het geloof zich 

zal manifesteren in je waarneembare gedrag, doordat je het Woord van God gaat gehoorzamen en 

Zijn wil gaat doen. 

 

God gehoorzamen is een kwestie van gehoorzaam zijn aan Zijn instructies. Zijn instructies zijn 

beschreven in Zijn geboden, in Zijn Woord. De samenvatting van alle geboden wordt aangeduid 

als Zijn Wet (in het Hebreeuws, Torah), wat gewoon "instructies" betekent. Gods heiligheid en 

Zijn gerechtigheid worden gedefinieerd door Zijn eigen Wet, die al vanaf het begin bestaat. 

 

We hebben de opdracht om heilig te zijn, zoals Hij heilig is (heilig betekent gewoon 'apart gezet'). 

Je gelooft met heel je hart, ziel en verstand, dat iets waar is. Daardoor gedraag je en handel je 

ernaar, als volle waarheid, door het op een zo goed mogelijke manier volledig toe te passen in je 

leven. 

 

Laten we de onderlinge relatie van deze termen bepalen. 

 

We hebben allemaal gefaald in de volmaakte gerechtigheid van God, zoals deze wordt gedefinieerd 

door Zijn Wet - de instructies voor de mens. De Wet van God werd ons gegeven om ons te zegenen 

als we gehoorzamen, en om ons te vervloeken als we ongehoorzaam zijn (dat is zonde). Gods 

instructies (Zijn Woord) bestaan al vanaf het begin, dus is er in het Woord van God nooit iets echt 

nieuw, we proberen gewoon voortdurend om het Woord van God beter te begrijpen, dat is eigenlijk 

precies hetzelfde als dat we God Zelf beter willen leren begrijpen. 

 

We hebben allemaal de Wet van God overtreden, en waren dus allemaal onder de vloek (Paulus 

noemt dit de wet van zonde en dood). Het overtreden van de Wet van God is zonde en de zonde 

heeft de eeuwige dood tot gevolg. Eenmaal onder de genade, door het geloof, zijn we niet langer 

onder de wet van zonde en dood, zoals Paulus in Romeinen vijf tot en met acht beschrijft. 

 



God gaf de mens een manier om eeuwig te leven, als we geloven (geloof, toewijding en 

vertrouwen) in God en Zijn Woord. God had geen enkele verplichting om ons dat te geven, om wat 

voor reden dan ook. Hij is ons niets verschuldigd, en we kunnen zelf niets doen om te ontkomen 

aan wat we rechtvaardig verdienen, namelijk de eeuwige dood. Daarom is alles wat God ons 

aanbiedt, een daad van genade (een onverdiende gunst). Zijn heilsplan is een uitbreiding van Zijn 

genade, vanwege Zijn liefde voor ons. 

 

Het Woord van God schetst een plan voor onze redding van Gods toorn (de eeuwige dood). Dat 

plan werd op de vastgestelde tijd uitgewerkt in Jesjoea, onze Messias. De dood van Jesjoea aan het 

kruis heeft de vloek weggenomen, die het gevolg was van onze ongehoorzaamheid aan de Wet van 

God. Het volbrachte werk aan het kruis is de ultieme daad van Gods genade. We hadden het 

absoluut niet verdiend om te worden gered van de tweede dood, en we hebben niets gedaan om het 

te verdienen. Jesjoea is Gods ultieme daad van genade voor de mensheid. Gods genade is een uiting 

van Zijn liefde voor ons. 

 

Het volbrachte werk aan het kruis nam de vloek weg (de wet van zonde en dood) voor een ieder 

die gelooft, voor al de keren dat we faalden in het houden van de Wet van God (de zonde). Het zal 

niet meer tegen ons worden gebruikt, zoals bij hen die geoordeeld zullen worden en de tweede 

dood zullen zien. We zullen niet bij het oordeel van de Grote Witte Troon zijn, het oordeel dat leidt 

tot de tweede dood. Zij die geloven (geloof, toewijding en vertrouwen) in Hem, en Zijn Woord, 

zullen het eeuwige leven hebben. 

 

Als we de Wet van God houden, krijgen we nog steeds de zegeningen die daarbij werden gegeven, 

maar als we falen, ontvangen we niet meer de vloek van de tweede dood. Wanneer we falen is dat 

bedekt onder de genade van het werk aan het kruis. Als we gehoorzaam zijn, dan ontvangen we 

nog steeds de zegeningen. In dit leven ontvangen we nog steeds alle zegeningen van onze 

gehoorzaamheid, en de zegeningen werken ook door in de eeuwigheid, als onderdeel van onze 

beloning, of krans, die we ontvangen bij de wederkomst van de Heer. 

 

Dit is het oordeel bij de ‘biema’, die alle gelovigen zullen ondergaan, en die anders is dan het 

oordeel bij de Grote Witte Troon (de tweede dood). Bij ons oordeel zal worden bepaald of we 

gering of groot zullen zijn in het Koninkrijk, tot in eeuwigheid. Hoe we als gelovigen vandaag de 

dag Zijn Woord in praktijk brengen, zal op die dag doorwerken, en tot in de eeuwigheid. 

 

We weten zeker dat we gered zijn van de vloek (de tweede dood) als we ontdekken dat we een 

aanhoudend verlangen hebben om Gods geboden te houden. Geen geloof betekent dat je geen 

verlangen hebt om Gods geboden te houden. 

 
Er zijn maar twee wegen: het smalle pad dat leidt tot de smalle poort en het brede pad dat leidt tot 

vernietiging. Er zijn maar weinig mensen die het smalle pad kiezen.   

 

Als we geloven, dan zullen we ernaar verlangen om Gods geboden te doen, en hoe groter dat geloof 

is, hoe groter dat verlangen. Ons geloof wordt zichtbaar door onze gehoorzaamheid. Vanwege ons 

geloof, streven we naar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is het houden van Gods geboden (Zijn 

Wet). Ongehoorzaamheid (wetteloosheid) is het overtreden van Gods geboden (dat is zonde). 

 



Genade is hoe God Zijn liefde voor ons laat zien. Onze gehoorzaamheid is hoe wij onze liefde aan 

God laten zien. Zo beschrijft de Bijbel onze liefdesrelatie met God Zelf. 

 

De Bijbel definieert de Wet van God zo: 

 

1. De Wet zegent (gehoorzamen) en vervloekt (ongehoorzaam zijn). Het zegent ons wanneer 

we gehoorzaam zijn, en vervloekt ons wanneer we ongehoorzaam zijn. 

 

Deuteronomium 11:26-28 
Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de 

HEERE (Jahweh), uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden 

van de HEERE (Jahweh), uw God,  

(Zie ook Psalm 112:2, 119:1-2; 128:1; Spreuken 8:32; Jesaja 56:2; Mattheüs 5:6, 10; Lukas 11:28; 

Jakobus 1:25; 1 Petrus 3:14; en Openbaring 22:14) 

 

 

2. De Wet doet zonde kennen. Als we Gods Wet overtreden, is dat zonde. Als we Gods Wet 

houden, dan blijven we vrij van de zonde. 

 

1 Johannes 3:4 
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 

 

(Zie ook, Jeremia 44:23; Ezechiël 18:21; Daniël 9:11; Romeinen 3:20, 7:7; en 1 Johannes 3:4) 

 

3. De Wet is volmaakt. Volmaakt betekent dat het niet beter gemaakt kan worden. Volmaakt 

betekent dat als je er iets van wegneemt, het niet langer volmaakt is. 

 

Psalm 19:8 
De Wet van de HEERE (Jahweh) is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de 

HEERE (Jahweh) is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 

 

(Zie Jakobus 1:25) 

 

4. De Wet is ruim baan/vrijheid. 

 

Psalm 119:44-45 
Dan zal ik steeds Uw Wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime 

baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. 

 

Dat betekent dat als je de Wet van God houdt, je vrij bent; maar vrij van wat? Vrij van de zonde. 

Weet je nog hoe Jesjoea wandelde? Hij wandelde in de Wet van God. Weet je nog hoe Christus zei 

dat we moeten wandelen; hoe Johannes zei dat we zouden moeten wandelen (1 Johannes 2:6)? 

Wandelen zoals Hij wandelde ... daarom is Christus vrijheid. Vergeet niet dat de waarheid ons vrij 

maakt (Johannes 8:32). Wat is waarheid? 

 

(Zie ook Psalm 119:45; Jakobus 1:25, en 2:12) 

 



5. De Wet is de waarheid. Psalm 119:142 zegt dat het beste: 

 

Psalm 119:142 (NBG) 
Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw Wet is waarheid. 

 

(Zie ook Maleachi 2:6; Romeinen 2:20; Galaten 5:7; Psalm 43:2-4; en Johannes 8:31-32) 

 

6. De Wet is de weg. 

 

Exodus 18:20 
Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop 

zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. 

 

(Zie ook Deuteronomium 10:12; Jozua 22:5; 1 Koningen 2:3; Psalm 119:1; Spreuken 6:23; Jesaja 

2:3; Maleachi 2:8; Markus 12:14; en Handelingen 24:14) 

 

7. De Wet is leven  

 

Spreuken 6:23 
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de 

weg van het leven, 

 

(Zie ook Job 33:30; Psalm 36:10 en Openbaring 22:14) 

 

8. De Wet is licht. 

 

Spreuken 6:23 
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de 

weg van het leven, 

 

(Zie ook Job 24:13, 29:3; Psalm 36:10, 43:2-4, 119:105; Jesaja 2:5, 8:20, 51:4; 2 Corinthiërs 6:14; 

en 1 Johannes 1:7) 

 

9. De Wet is Jesjoea (Jezus), het Woord, dat vleesgeworden is. (Hij is PERFECT + Hij is 

VRIJHEID + Hij is de WEG + de WAARHEID + het LEVEN + en Hij is het LICHT. De Wet = 

Jesjoea) 

 

Openbaring 19:13 
En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord 

van God. 

 

(Zie Psalm 27:1; Johannes 1:1-14, 14:5-11; 1 Johannes 1:7) 

 

De Wet is ook voor degenen die ooit heidenen waren (de buitenlander of de vreemdeling), maar 

die nu zijn geënt op Israël. 

 



 

Er bestaat niet zoiets als: de Wet is alleen voor de Joden. 
 
Numeri 15:15-16 

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling (buitenlander/heiden) die bij u verblijft, geldt één 

verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de 

vreemdeling voor het aangezicht van de HEERE (Jahweh) zijn. Eén wet en één bepaling geldt 

voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft. 

 

(Zie ook Exodus 12:19, 38, 49; Leviticus 19:34, 24:22; Numeri 9:14, 15:29; het boek Ruth; Jesaja 

42:6, 60:3; Jeremia 31:31-34; Ezechiël 37; Mattheüs 5:14; Efeze 2:10-13; Handelingen 13:47; 

Romeinen 11:16-27; 1 Johannes 1:7, en 2:10) 

 

De Wet bevat Gods instructie over hoe je God en je naaste kan lief hebben, en niet alleen jezelf 

liefhebt. 

 

1 Johannes 5:2-3 
Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 

Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en 

Zijn geboden zijn geen zware last. 

 

(Zie ook Exodus 20:6; Deuteronomium 5:10, 6:5, 7:9, 11:13, 22, 30:16; Leviticus 19:18; Nehemia 

1:5; Daniël 9:4; Mattheüs 10:39, 16:25, 22:35-37; Johannes 14:15, 21; Romeinen 13:9; en 2 

Johannes 1:6) 

 

Dus we moeten de Bijbel erbij halen, om de definities te geven, en de relatie tussen genade, geloof 

en gehoorzaamheid te onderbouwen. 

 

We beginnen met genade. Daarna behandelen we gehoorzaamheid; er zijn minstens 8 punten die 

we willen behandelen over gehoorzaamheid: 

 

1. Gehoorzaamheid is ons doel. 

2. Gehoorzaamheid is het bewijs van ons geloof. 

3. Gehoorzaamheid is God liefhebben en je naaste liefhebben. 

4. Gehoorzaamheid is hetzelfde als niet zondigen. 

5. Gehoorzaamheid aan Zijn Wet maakt ons Zijn speciale volk. 

6. Gehoorzaamheid moet onze vreugde zijn. 

7. Gehoorzaamheid is rechtvaardigheid. 

8. Gehoorzaamheid leidt tot zegeningen en eeuwige beloningen. 

 

In deze studie zullen we laten zien hoe geloof een rol speelt in zowel genade als in gehoorzaamheid. 

 

Genade. Genade is niet slechts een concept van het “Nieuwe Testament.” God is altijd al een God 

van genade geweest. Hij verandert niet (Maleachi 3:6). 

 



Al sinds de tuin heeft de Heer ons Zijn genade gegeven, door ons genade te schenken door het 

geloof, en om ons zo weg te houden van het alternatief, de tweede dood. Als God Zijn volk genade 

gaf, deed Hij dat aan mensen met een groot geloof, dat zichtbaar was in hun gedrag, doordat ze 

gehoorzaam waren aan de Wet van God. 

 

Noach was een prediker van gerechtigheid – hij onderwees de Wet van God. 

 

2 Petrus 2:5 
En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van 

de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen 

bracht; 

 

En Noach ontving Gods genade. 

 

Genesis 6:8 
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE (Jahweh). 

 

Mozes ontving Gods genade. 

 

Exodus 33:12 
Toen zei Mozes tegen de HEERE (Jahweh): Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verder 

trekken. U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd 

hebt: Ik ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in Mijn ogen. 

 

Zij die rechtvaardig wandelen zijn personen die in gehoorzaamheid wandelen in geloof, en 

daardoor Zijn genade ontvangen. Rechtvaardig wandelen, betekent streven om Gods geboden te 

houden. 

 

Psalm 84:12 
Want God, de HEERE (Jahweh), is een zon en een schild, de HEERE (Jahweh) zal genade 

en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. 

 

Het sturen van Jesjoea, de Messias, was het moment dat God de Geest van Zijn genade ten volle 

uitstortte. Hoewel God Zijn genade al vanaf het begin had getoond, is Jesjoea (het vleesgeworden 

Woord) de ultieme daad van genade voor hen die geloven in God en Zijn Woord. Het is door Zijn 

werk dat onze redding werd bewerkt. Daarom wordt er in het Nieuwe Testament zo veel aandacht 

geschonken en nadruk gelegd op genade. Niet omdat genade een nieuwe inzetting was, maar omdat 

God, in Zijn liefde voor ons, Zijn ultieme belofte van genade, zojuist had vervuld. 

 

Zacharia 12:10 
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de 

genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen 

over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 

 

Door Zijn ultieme daad van genade, door Jesjoea, toonde God Zijn onvoorwaardelijke liefde voor 

hen die geloven (geloof, toewijding en vertrouwen hebben) in Zijn Woord. 



 

2 Thessalonicenzen 2:16 
En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een 

eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 

 

Een Samenvatting van Genade: 

 

1. Gods genade is niet iets nieuws in het Nieuwe Testament. 

2. Gods genade door Jesjoea is de ultieme manier waarop God ons Zijn liefde toont. 

3. Mensen die Gods genade ontvangen zijn zij die geloven in en hun vertrouwen stellen op God, 

Zijn Woord en het vleesgeworden Woord (Jesjoea). 

 

Gehoorzaamheid. Wanneer een persoon tot geloof is gekomen, en is toegetreden tot Gods 

heilsplan, dan krijgt gehoorzaamheid een rol in het leven van die persoon. Op die manier is 

gehoorzaamheid niet een middel tot redding, maar in feite een direct gevolg van het geloof. 

 

De Bijbel definieert en beschrijft gehoorzaamheid op veel verschillende manieren: 

 

1. Gehoorzaamheid is ons doel. 

2. Gehoorzaamheid is het bewijs van ons geloof. 

3. Gehoorzaamheid is God liefhebben en je naaste liefhebben. 

4. Gehoorzaamheid is hetzelfde als niet zondigen. 

5. Gehoorzaamheid aan Zijn Wet maakt ons Zijn speciale volk. 

6. Gehoorzaamheid moet onze vreugde zijn. 

7. Gehoorzaamheid is rechtvaardigheid. 

8. Gehoorzaamheid leidt tot zegeningen en eeuwige beloningen. 

 

Dus, hier gaan we ... 

 

1. Gehoorzaamheid is ons doel. Het uiteindelijke doel van de mens is gehoorzaamheid aan God, 

door ernaar te streven Zijn geboden te houden. 

 

Prediker 12:13 
De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, 

want dit geldt voor alle mensen. 
 

Daarom heeft God in de Schrift precies het "doel voor ons leven" beschreven en bevolen. Elk ander 

doel voor ons leven, anders dan wat er staat geschreven in Schrift, komt van de mens, en niet van 

onze Heer. 

 

God wil dat Zijn volk gehoorzaam is, omdat daardoor Zijn wil wordt en zal worden volbracht. God 

wil niet dat wij voor onszelf ons doel beslissen, en Hij wil niet dat anderen beslissen wat het doel 

is voor ons leven. Als ons doel niet afkomstig is van God Zelf, dan is iets of iemand anders onze 

Heer geworden. We kunnen niet twee heren dienen. 

 



We hebben al gezien hoe de Wet van God wordt gedefinieerd in de Schrift. Kijk nu hoe deze 

definitie de vraag beantwoordt waarom gehoorzaamheid het doel van de mens definieert. 

 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld hoe God ons zegent. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld hoe niet te zondigen. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld dat Zijn wegen perfect zijn. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld dat Zijn wegen vrijheid zijn. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld dat Hij de enige Weg is. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld dat Hij de enige bron van Waarheid is. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld dat Hij alleen Leven kan geven. 

• Onze Gehoorzaamheid schijnt Zijn licht in de donkerheid van de wereld. 

• Onze Gehoorzaamheid wijst hen op Christus als de Redder. 

• Onze Gehoorzaamheid toont de wereld de ware liefde. 

 

Onze gehoorzaamheid is ONS GETUIGENIS aan de natiën. 

 

De volgende keer als we iemand negatief horen spreken over de Wet van God (Zijn instructies), 

zullen we begrijpen hoe absurd een dergelijke verklaring is. Zodra we tot geloof komen, is 

gehoorzaamheid alles. God gebruikt onze Gehoorzaamheid om Zijn wil te volbrengen voor de 

mensheid, en Hij stort Zijn Geest uit op hen die een steeds groter deel van de wil van de Vader 

willen zijn. 

 

Zoals aangegeven in Prediker 12:13, is de vrees voor God een ander deel van ons doel. Vrees voor 

God wordt vaak geassocieerd met het houden van Zijn geboden en het verkrijgen van wijsheid. 

Bijvoorbeeld: 

 

Psalm 111:10 
De vreze des HEEREN (Jahweh) is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, 

hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 

 

Job 28:28 
Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich 

afkeren van het kwade is inzicht. 

 

Als we grote eerbied (vrees) hebben voor de Heer, zijn we gemotiveerd om Zijn geboden te houden 

(weggaan van het kwaad), die ons vervolgens leiden naar wijsheid. En zo toont het niet houden van 

Gods geboden een gebrek aan vrees voor God en een disrespect voor Zijn wegen. Het niet 

respecteren van Gods wegen is hetzelfde als het niet respecteren van God Zelf. 

 

2. Gehoorzaamheid is het bewijs van ons geloof. Af en toe lijkt de Schrift aan te geven dat je 

door je gehoorzaamheid wordt gered. 

 

Hebreeën 5:9 
Toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak 

van eeuwige zaligheid geworden. 

 



 

En... 

 

Mattheüs 19:16-17 
En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds 

moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij 

goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem 

dan de geboden in acht. 

 

En... 

 

Handelingen 5:32 
En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft 

aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 

 

We weten zeker dat we door gehoorzaamheid geen plek kunnen verdienen in Gods heilsplan, en 

dat het ook geen ontkenning is van Gods genade en Zijn liefde voor ons. Als we voor Gods redding 

op onze eigen werken vertrouwen, op wie stellen we dan ons vertrouwen en geloof, op God of op 

onszelf? 

 

Efeze 2:8-9 
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 

God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 

 

Het is zo duidelijk als wat. Redding is door genade door geloof, en niet door werken. 

Gehoorzaamheid is dus gewoon het praktische gevolg van ons geloof in het Woord van God. Als 

we geloven en vertrouwen hebben in God en Zijn Woord, zal de gehoorzaamheid aan God en Zijn 

Woord zichtbaar worden in ons leven. Als iemand er niet naar streeft om gehoorzaam te zijn aan 

het Woord van God, als antwoord op Gods liefde (genade), dan heeft die persoon geen geloof. 

 

Romeinen 1:5 
Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid 

onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 

 

Romeinen 16:26 
Maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen 

bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot 

geloofsgehoorzaamheid te brengen, (dat is hetzelfde als de grote Opdracht - Mattheüs 

28:19-20) 

 

Jacobus 2:18 
Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit 

uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 

 

 

 

  



In Johannes 3:36, schreef Johannes ... 

 

Johannes 3:36 
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het 

leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 

 

Het is jammer dit vers niet zo bekend is als Johannes 3:16. Zie je het belang van deze passage? De 

woorden "geloven" en "gehoorzamen" worden aan elkaar gelijk gesteld. De schrijver gebruikt de 

techniek van herhaling door middel van het tegenovergestelde, als middel om iets te benadrukken 

("hij die gelooft ... maar wie ongehoorzaam is"). De persoon die "niet gehoorzaam" is aan Christus, 

"gelooft" niet echt in Christus. 

 

Een ander goed voorbeeld staat in Handelingen 16:30-33, de bekering van de gevangenisbewaarder 

in Filippi. Als antwoord op de vraag: "Wat moet ik doen om zalig te worden?" vertelden Paulus en 

Silas de gevangenbewaarder, dat hij moest geloven. 

 

Velen willen na het lezen van dit vers meteen stoppen; en zeggen dan: "Hem werd alleen verteld 

dat hij moest geloven, zodat hij gered zou worden." Lees echter verder, en merk op dat deze man 

ook andere dingen te horen kreeg ("het Woord van de Heer"), waarna hij werd gedoopt (dat kon 

hij alleen maar hebben geleerd doordat ze hem het Woord van God Woord hadden verteld). 

 

Kijk vooral naar vers 34: de gevangenisbewaarder verheugde zich, "doordat hij in God geloofde." 

Wat hield zijn geloven in? Hij was gehoorzaam aan het "Woord van de Heer." Het omvatte de 

doop. 

 

Een derde voorbeeld vinden we in Hebreeën 3 en 4. 

 

Hebreeën 3:18-19 
En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die 

ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. 

 

Vergelijk dit met Hebreeën 4:2, waar de Israëlieten stierven in de woestijn, omdat het woord "niet 

samenging met het geloof", en ook 4:6, waar staat dat ze het Beloofde Land niet mochten ingaan 

vanwege hun "ongehoorzaamheid." 

 

Merk op dat in deze passages, geloof en gehoorzaamheid door elkaar heen worden gebruikt; hun 

ongehoorzaamheid was een uiting van hun ongeloof. Het hele punt is natuurlijk dat we moeten 

zorgen dat we niet ditzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid volgen (4:11). Ook moet worden 

opgemerkt dat we nog niet in die rust zijn ingegaan, maar er nog steeds naar streven om in te gaan. 

Daarom leert de Schrift dat het ware geloof meer is dan alleen maar intellectuele groei. Geloof is 

de daad van toewijding en vertrouwen, vanwege je geloof. Dat is het ware geloof. Waar het om 

gaat is of je geloof zichtbaar is in je gedrag en je acties. Daaraan weten we of het "geloof" echt is. 

Dit noemt de Schrift gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. 

 

  



Net voordat Jakobus zei dat geloof zonder werken dood is, zei hij: 

 

Jakobus 2:19 
U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en 

zij sidderen. 
 

De demonen "geloven" ook, en zij vrezen blijkbaar God, maar we zien niet dat ze geloven in, en 

vertrouwen op God en Zijn Woord, of wel? Dat is het verschil, dat is wat de Schrift ons probeert 

te leren. Als we werkelijk in God geloven, dan moeten we ook de Bijbel geloven; en als we echt in 

de Bijbel geloven, dan moeten we doen wat de Bijbel ons opdraagt te doen. Hoe zou dat anders 

werken? Als we dat niet doen, dan zijn we niet beter dan de demonen. 

 

Wat gebeurt er als we besluiten om opzettelijk ongehoorzaam te blijven, nadat we al geheiligd zijn 

door het bloed van Christus? 

 

Dat is een goede vraag. Het kan gebeuren dat iemand per ongeluk zondigt, een fout maakt, of 

zondigt in volledige onwetendheid van Zijn Woord. Daar tegenover is moedwillig en uit gewoonte 

zondigen hetzelfde als je neus ophalen voor God, terwijl je wel verwacht dat je daarvoor het offer 

van genade ontvangt. 

 

Laat me deze vraag stellen: als je opzettelijk zondigt (zelfs in het geheim), heb je dan echt een 

zichtbaar geloof (geloof, toewijding en vertrouwen) in het Woord van God? Ik zou verwachten dat 

het antwoord daarop "Nee" zou zijn. 

 

Zodra we de waarheid hebben leren kennen, hebben we een keuze. Of we kunnen op de juiste wijze 

reageren in geloof, of we blijven proberen om alles te verbergen onder de valse bedekking van de 

doctrine van mensen, in plaats van het toepassen van de ware doctrine van God. We ontvangen 

genade als we echt zijn misleid. We worden aan het einde beoordeeld, en zijn dan ofwel gering 

ofwel groot in het Koninkrijk (Mattheüs 5:17-19), ongeacht of we werden misleid. 

 

Als we de Waarheid ontvangen en ervoor kiezen die te negeren, dan is het een ander verhaal. We 

beledigen dan de Geest van genade en dat resulteert in Gods toorn. We vernietigen dan ons geloof 

in Zijn Woord en daarmee het geloof in God Zelf. 

 

Hebreeën 10:26-31 
Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen 

hebben, (denk aan hoe weer eerder 'waarheid' hebben gedefinieerd) blijft er geen slachtoffer 

voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en 

verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.  (Op dat moment wordt je gezien 

als een vijand van God.) Als iemand de Wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven 

zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, 

denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van 

het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade 

gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal 

het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is 

het te vallen in de handen van de levende God. 

 



Er zijn velen, die dachten dat ze enthousiast zouden zijn over de terugkeer van de Heer, op de Dag 

des Heeren, maar de Schrift zegt dat ze beschaamd zullen zijn. Zij die bedekt worden door de 

waarheid van het Woord van God zullen niet beschaamd zijn. Zij die zich verschuilen achter de 

bedekking van menselijke doctrines, die in strijd zijn met de waarheid, zullen zich schamen. Net 

als in de tuin, liet de kennis van de zonde hen hun naaktheid zien, en het enige wat ze hadden waren 

vijgenbladeren. Op de Dag des Heeren zullen velen enkel vijgenbladeren dragen, zich in schaamte 

verbergen voor de Heer, in plaats van bekleed te zijn met het Woord van God. 

 

Het is NIET mogelijk om te geloven en op hetzelfde moment niet te streven naar 

gehoorzaamheid aan het Woord van God. 

 

Jakobus 2:17, 26 
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood… Want zoals het 

lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. 
 
Als iemand, nadat hij is "geheiligd door het bloed van het verbond," uit gewoonte opzettelijk blijft 

zondigen, ofwel de Wet van God blijft overtreden, dan is dit een teken dat er iets ernstig mis is in 

het geloof van die persoon. Daarom is het geloof het bewijs van zaken die men niet ziet en vaste 

grond van de dingen die men hoopt. 

 

Hebreeën 11:1 
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken 

die men niet ziet. 

 

Gehoorzaamheid is de manier waarop we het geloof bij onszelf en bij anderen kunnen zien. Zo 

kunnen we hen herkennen aan hun vruchten (Mattheüs 7:20). Het is de vaste grond en het bewijs. 

Als je de geboden van God niet, zo goed als je kan houdt, dan ken je God niet en heb je God niet 

lief. 

 

Dat klinkt hard, maar dat is wat de Schrift ons duidelijk leert. We weten dat we de Geest van God 

hebben als we ernaar streven om Zijn geboden te onderhouden. 

 

1 Johannes 3:24 
En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat 

Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. 

 

1 Johannes 2:3, 5-6 
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 

nemen.... Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 

volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, 

moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.  

 

Door Zijn geboden te doen, weten we dat we God kennen, en tegelijkertijd is het de perfecte manier 

om God lief te hebben. 

 

 

 



Zelfs Abraham (voor Mozes) hield de Wet van God, als bewijs van zijn geloof. 

 

Genesis 26:5 
Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn 

verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft. 

 

Zie je hoe gehoorzaamheid nauw verbonden is met het geloof en het kennen van God? Alle teksten 

die we hebben genoemd zijn slechts een voorbeeld van een thema, dat door de hele Bijbel heen 

aanwezig is, van Genesis tot Openbaring. Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Als er geloof aanwezig is, dan moeten er ook werken zijn, anders is het geen waar 

geloof. Als werken aanwezig zijn, dan moeten ze worden ondersteund door het geloof in God en 

Zijn Woord, zodat er ware redding ontstaat als resultaat van het geloof. 

 

Voor alle duidelijkheid, dit is niet een oproep tot een op werken gebaseerd reddingsplan. Het is het 

geloof dat zowel werken als redding voortbrengt, dus werken kunnen geen redding geven. 

 

Samenvattend kan de omvang van je geloof in God dus direct worden gemeten aan hoeveel 

verlangen je hebt om Zijn geboden te willen houden, want het geloof wordt gezien in het houden 

van Zijn geboden. Door Zijn geboden niet te houden, laten we zien dat we gebrek hebben aan 

geloof en twijfelen aan God en Zijn Woord. Dit is hetzelfde als het niet kennen van God, en ook 

hetzelfde als het niet liefhebben van Hem. 

 

3. Gehoorzaamheid is God liefhebben en je naaste liefhebben. Herinner je nu, zoals we eerder 

hebben vastgesteld, dat God de genade schenkt als uiting van Zijn liefde voor ons. De Schrift zegt 

ook: 

 

1 Johannes 4:19 
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 

 

Dus hebben we God lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (door Zijn genade). 

 

De vraag wordt dan, “Hoe hebben we God lief?” Moeten we onze eigen manier uitvinden om God 

lief te hebben, of vertelt God ons hoe wij Hem kunnen liefhebben? 

 

De Bijbel zegt: 

 

1 Johannes 2:3-6 
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is 

de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde 

van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te 

blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft 

 

1 Johannes 5:3 
Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn 

geen zware last. 



 

Dus is het houden van Gods geboden, de manier waarop God ons liet zien dat we Hem kunnen 

liefhebben. De manier om God lief te hebben is door het houden van Gods geboden. 

 

Johannes 14:15 
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 

 

Alle liefde wordt gedefinieerd door het houden van Gods geboden. Dus als we in de Bijbel een 

gebod van God vinden, dan is het de bedoeling dat we daarmee God en onze naaste liefhebben. 

 

2 Johannes 1:6 
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het 

begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. 

 

Er is niets nieuws. Al vanaf het begin ging de Wet van God altijd over het liefhebben van Hem en 

je naaste. (Zie Exodus 20:6, Deuteronomium 5:10, 6:5, 7:9, 11:13, 33, 30:16; Leviticus 19:18; 

Nehemia 1:5; Daniël 9:4; Mattheüs 10:39, 16:25, 22:35-37; Johannes 14:15, 21; Romeinen 13:9; 1 

Johannes 5:2-3; en 2 Johannes 1:6) 

 

Zo zou de wandel van een gelovige moeten zijn. De geboden die Jesjoea deed, zijn dezelfde 

geboden waarin wij moeten wandelen. We moeten niet anders gaan wandelen dan Jesjoea Zelf. Als 

je anders wandelt dan Jesjoea, volg je Hem dan echt? Velen vergeten dat Jesjoea (of Jezus) een 

sabbat houdende, koosjer etende, Feesten houdende, en kwastjes (tzietziets) dragende Jood was. 

 

Je ziet niet veel gelovigen die volgens de geboden wandelen, die Jezus hield. Soms is het goed om 

even te pauzeren, en jezelf de vraag te stellen: "Waarom?" Waarom wandel ik anders dan mijn 

Verlosser wandelde? Volg ik een "andere Jesjoea?" 

 

1 Johannes 2:6 
Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

 

Hoe wandelde Jesjoea? Waaraan was Jesjoea gehoorzaam? 

 

Jesjoea nam de geboden van God perfect in acht. Hij toonde op perfecte wijze Zijn liefde voor de 

Vader en Zijn liefde voor de ander, door Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de Wet van God. 

Moeten wij niet op zijn minst streven naar hetzelfde? 

 

Ja, het is waar dat we niet in staat zijn om zo volmaakt te wandelen als Hij, we zullen falen, maar 

daarvoor is Zijn genade bedoeld. We hebben nog steeds de opdracht om op een zo goed mogelijke 

manier te wandelen en Hem te volgen, met behulp van de Geest, die ons tijdens onze hele weg zal 

begeleiden en ondersteunen. 

 

Het is omwille van Gods genade dat we het verlangen moeten hebben om God lief te hebben (1 

Johannes 4:19), en de Schrift definieert het liefhebben van God als het houden van al Zijn geboden, 

niet slechts een paar. Daarom is het zo jammer als iemand zomaar suggereert dat we ons meer 

moeten richten op de genade van God, namelijk dat God ons liefheeft, in plaats van 

gehoorzaamheid, namelijk dat wij God ook liefhebben. 



 

Als Jesjoea terugkomt, wie wil er dan met overtuiging aan Hem vertellen, dat het belangrijker is 

om je te concentreren op het feit dat God ons liefheeft (genade), en het er niet toe doet om Hem 

lief te hebben, door gehoorzaam te zijn? Wat voor soort relatie zou dat zijn? Zou jij je partner 

vertellen dat je het niet zo belangrijk vindt om hem/haar te vertellen dat je van hem/haar houdt, 

maar dat je wel wilt dat hij/zij jou liefheeft? 

 

Onze relatie met God moet een tweezijdige relatie zijn (met genade als liefde en gehoorzaamheid 

als liefde), niet een eenzijdige relatie (met enkel genade). 

 

Dus, wat is belangrijker voor jou, genade of gehoorzaamheid? Wat is belangrijker, liefhebben of 

geliefd zijn? Zie je waarom de Schrift zegt dat velen zich zullen schamen bij Zijn wederkomst? Hij 

zal velen vragen: "Waarom heb je Mij niet liefgehad?" De Schrift zegt dat velen zich zullen 

schamen bij Zijn komst, en dat we opgeroepen worden om Hem te gehoorzamen, zodat we niet 

beschaamd zullen zijn. 

 

Daarom zei Jesjoea: 

 

Mattheüs 22:37-40 
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 

ziel en met heel uw verstand( Hier citeert Jesjoea Deuteronomium 6:5, uit de Wet van God 

, zoals opgeschreven door Mozes). Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan 

gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Hier citeert Jesjoea Leviticus 19:18, de 

Wet van God) Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

 

Jesjoea verklaarde dat het belangrijkste gebod in Gods Wet, die is opgeschreven door Mozes, is: 

"U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand." 

 

Zoals we net hebben gezien, zegt de Schrift heel duidelijk dat we God liefhebben door al Zijn 

geboden te doen, en niet slechts een paar. Als we God liefhebben door de daad van 

gehoorzaamheid, dan is het toch logisch dat de Schrift ons leert om te streven naar gehoorzaamheid 

aan Zijn geboden, met heel ons hart, heel onze ziel en met heel ons verstand. We hebben al gezien, 

dat we ons daar steeds op moeten richten (Prediker 12:13). 

 

Deze conclusie zou niet verrassend moeten zijn, maar om het nog makkelijker te maken, geeft 

Jesjoea ons één vers later deze conclusie. We hoeven van Hem de rest van de Schrift niet te kennen, 

om tot de juiste conclusies te komen. Hij vertelt ons precies hetzelfde. Jesjoea onderwijst ons dit 

principe in het volgende vers, in Mattheüs 22:40, toen Hij verklaarde dat HEEL (niet deels) de Wet 

en de Profeten hangen aan deze twee geboden. En dat is geen nieuw principe 

 

Dit betekent dat het niet hebben van afgoden belangrijk is als je God lief hebt. En als je God lief 

hebt, is het houden van Zijn Sabbat net zo belangrijk.  

 

Als Jesjoea Zelf aangaf dat HEEL de Wet en de Profeten de manier is om God en je naaste lief te 

hebben, waarom zouden we dan ooit geloven dat sommige geboden niet langer over liefhebben 

gaan? 

 



Stel je twee lijnen voor. Boven de ene lijn staat: "Heb God lief," en boven de andere lijn staat: "Heb 

je naaste lief." Onderaan de beide lijnen hangen ALLE ANDERE GEBODEN, DIE WE VINDEN 

IN GODS WOORD, de gehele WET en de Profeten. 

 

Daarom is ELK gebod van God belangrijk, omdat God liefhebben en je naaste liefhebben 

belangrijk IS. De Wet en de Profeten is gewoon een andere titel voor wat we vandaag de dag 

kennen als het Oude Testament. 

 

Samengevat, hoeveel je van God houdt, is zichtbaar aan de mate waarin jij gehoorzaam wilt zijn 

aan Zijn geboden, omdat God liefhebben wordt gedefinieerd als het houden van Zijn geboden. Als 

we God moeten liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, en het liefhebben van God wordt 

gedefinieerd als het houden van Zijn geboden, dan is ongehoorzaamheid simpelweg, dat je 

ondankbaar bent voor Zijn genade (Zijn liefde). 

 

Ongehoorzaamheid is precies het tegenovergestelde van het oprecht liefhebben van God. Elke keer 

als we zondigen, kunnen we onze Heer net zo goed in de ogen kijken en zeggen dat we Hem niet 

liefhebben. Ja, Hij vergeeft ons in Zijn genade, maar toch is dit wat onze zonde voor Hem betekent. 

Dit is dezelfde God, die Zijn Zoon stuurde om voor ons te sterven, met als enige reden om Zijn 

liefde voor ons te tonen. 

 

4. Gehoorzaamheid is hetzelfde als NIET zondigen. Jesjoea onderwees “ga en zondig niet meer”. 

 

Johannes 5:14 
Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig 

niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. 

 

Johannes 8:11  
En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen 

en zondig niet meer. 

Is het eerlijk om te zeggen dat God niet wil dat we zondigen? Als je ook maar een deel van de 

Schrift hebt gelezen, duurt het niet lang om te zien dat God niet wil dat Zijn volk zondigt. Iedere 

gelovige moet begrijpen dat God niet wil dat we zondigen, dat we bij elke gelegenheid proberen 

om niet te zondigen. 

 

Johannes zei dat heel goed, we moeten ernaar streven om niet te zondigen, maar als we zondigen 

dan zal de genade van Jezus Christus ons bedekken door ons geloof. 

 

1 Johannes 2:1 
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand 

gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 

Rechtvaardige. 

 

De vraagt wordt dan, “Wat is zonde?” Als God wil dat we niet zondigen, dan moet Hij het in ieder 

geval voor ons definiëren, zodat we er niet naar hoeven gissen, toch? 

 

Zonde wordt in de Schrift eenvoudigweg gedefinieerd als het overtreden van Gods Wet (het 

overtreden van Zijn instructies). Het is niet zo moeilijk. 



 

1 Johannes 3:4 
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 

 

Romeinen 3:20 
Daarom zal uit werken van de Wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de 

Wet is immers kennis van zonde. 

 

Daarom is gehoorzaam zijn aan de Wet van God hetzelfde als voorkomen van zonde. 

 

Ook Jesjoea leerde ons dat zowel het overtreden als het houden van de Wet van God, uit ons hart 

komt. Als we een broeder haten, is dat net zo goed zonde als een moord plegen. Als we begeren, 

dan is dat net zo goed zonde als overspel. Dus moet niet alleen de geschreven Wet, maar ook de 

gedachte achter de Wet worden gehoorzaamd. Jesjoea leerde ons dat het niet alleen onze daden 

zijn die de Wet van God overtreden, maar ook ons hart. 

 

Ons gedrag wordt in feite aangestuurd door wat er in ons hart, ziel en verstand is. Dit is geen nieuwe 

leer, want dit wordt in het Oude Testament al heel duidelijk onderwezen. In de eerste eeuw zijn de 

leiders het doel van Gods Wet volledig kwijtgeraakt, als gevolg van hun eigen onderwijs en 

doctrine. Jesjoea gaf hen opnieuw onderwijs om hen terug te brengen naar de basis. 

 

Is het nu duidelijk waarom de Schrift ons gebiedt om God lief te hebben met heel ons hart, ziel en 

verstand (door het houden van Zijn geboden)? Het is ons innerlijk, dat belangrijk is voor God, en 

dat is vanaf het begin al zo geweest, want wat we innerlijk geloven, met ons hart, ziel en verstand, 

is wat we van buiten laten zien. 

 

Maar Hij wil een nieuw hart, dat Zijn geboden wil doen, en er niet tegenin gaat (Ezechiël 36:26-

27; Jeremia 31:33). Dus willen we de geschreven Wet niet alleen begrijpen en doen, maar ook de 

gedachte achter de Wet met ons hart, ziel en verstand vatten, en die gedachte in de praktijk van ons 

leven laten zien. 

 

Dit is precies de reden waarom gehoorzaamheid het bewijs is van ons geloof en ons vertrouwen in 

God en Zijn Woord. 

 

Het omgekeerde is ook waar. Ongehoorzaamheid is het bewijs van ons gebrek aan geloof en 

vertrouwen in God. Dus als we onszelf de vraag stellen; "Willen we de zonde vermijden of niet? 

... dan is dat hetzelfde als wanneer we onszelf de vraag stellen; "Willen we gehoorzaam zijn aan 

de Wet van God of niet?" 

 

Wanneer we uit gewoonte voortdurend blijven zondigen, door ongehoorzaam te zijn, dan zijn we 

aan het rebelleren. De Schrift leert wat er met ons gebeurt als we zulke daden van 

ongehoorzaamheid doen: 

 

Hebreeën 10:26-31 
Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen 

hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een 

verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal 



verslinden. Als iemand de Wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder 

barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, 

zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het 

verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade 

gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal 

het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is 

het te vallen in de handen van de levende God. 

 

5. Gehoorzaamheid aan Zijn Wet maakt ons Zijn speciale volk. 

 

Exodus 19:5 
Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult 

u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 

 

Deuteronomium 26:18 
En de HEERE (Jahweh) heeft u heden verklaard dat u voor Hem een volk zult zijn dat Zijn 

persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht 

moet nemen, 

 

Ook Paulus zegt dat gehoorzaamheid verbonden is aan het zijn van een speciaal volk voor de Heer. 

 

Titus 2:14 
Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en 

voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

 

Ook Petrus schreef dat gehoorzaam zijn, en in het licht zijn (wandelen volgens de Wet), ons tot een 

bijzonder volk van de Heer maakt. 

 

1 Petrus 2:7-9 
… en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het Woord 

stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 

eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

 

De wereld vindt het vreemd als je gehoorzaam bent aan God. We worden opgeroepen om te 

wandelen in de wegen van God, en niet in de wegen van de wereld. 

 

6. Gehoorzaamheid is gerechtigheid. Heel de Schrift is om op te voeden in rechtvaardigheid, 

zelfs de geboden waarvan sommigen leren dat die zijn afgeschaft. Zijn Woord zegt dat alles wat er 

in de Schrift staat en wat de Schrift gebiedt, er staat om ons op te voeden in rechtvaardigheid, 

ongeacht wat de mensen ons daarover vertellen met hun verzonnen doctrines. 

 

Daarmee worden de meest gangbare theologische paradigma's ontkracht, maar over de Waarheid 

is men het vaak niet eens. Vraag het maar aan Noach. Vraag het gewoon aan het oude Israël. Vraag 

het de Farizeeën, en de leiders en leraren van vandaag. Vraag maar eens naar de eindtijd profetie. 

 



We moeten ons schamen, omdat we zo arrogant zijn dat we geloven dat we niet dezelfde fout 

kunnen maken vanuit onze vleselijke vooroordelen en trots. In werkelijkheid laat de Bijbel zien dat 

dit patroon cyclisch is bij Gods volk. 

 

2 Timotheüs 3:16 
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te 

weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 

 

Johannes zegt dat wie rechtvaardigheid doet, rechtvaardig is. 

 

1 Johannes 3:7 
Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, 

zoals Hij rechtvaardig is. 

 

Als we besluiten om de rechtvaardigheid niet te doen, dan onderwees Johannes dat we niet alleen 

niet van God zijn, maar ook onze naaste niet liefhebben. 

 

1 Johannes 3:10 
Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. 

 

In feite zegt Petrus dat het beter is als je de weg van gerechtigheid niet hebt leren kennen, dan dat 

je je er weer vanaf keert, nadat je het hebt begrepen. Op de dag dat de gelovigen geoordeeld worden, 

worden we strenger geoordeeld op wat we hadden moeten weten door het lezen van Zijn Woord, 

en op wat we anderen hebben geleerd. 

 

2 Petrus 2:21 
Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend 

hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige 

gebod dat hun overgeleverd was. 

 

Ongerechtigheid is zonde. 

 

1 Johannes 5:17 
Elke ongerechtigheid is zonde; 

 
Jakobus 4:17 

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. 

 
We hebben al vastgesteld, dat zonde het overtreden van de Wet is (1 Johannes 3: 4). 

Onrechtvaardigheid is het overtreden van de Wet van God, en rechtvaardigheid is uiteraard het 

gehoorzamen van de Wet van God. Onze eigen rechtvaardigheid, het houden van Gods Wet, zal 

ons nooit voldoende rechtvaardigen om ons te redden. De rechtvaardigheid, die we ontvangen door 

het geloof in Christus, is onze perfecte rechtvaardigheid, omdat wij allemaal tekort schieten. Die 

rechtvaardigheid hebben we allereerst nodig. 

 

  



Filippenzen 3:9 
En in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de Wet is, maar die 

door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van 

het geloof; 

 

De hele brief aan de Galaten leert ons dat we niet gered kunnen worden door het houden van Gods 

Wet. Volledige rechtvaardigheid kan niet komen uit onze eigen gehoorzaamheid. We hebben 

allemaal gefaald en kunnen niets doen om onszelf te redden. 

 

Galaten 3:21 
Is dan de Wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven 

was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de Wet 

zijn. 

 

Paulus onderwijst ons dat we de volmaakte gerechtigheid ontvangen door de genade van God, door 

het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Onze volledige gerechtigheid komt van het werk 

aan het kruis, door genade, door geloof. 

 

Galaten 2:21 
Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de Wet zou zijn, 

dan was Christus tevergeefs gestorven. 

 

Maar Paulus leerde ook dat er gerechtigheid bestaat, door het gehoorzamen van de Wet van God. 

Dit lijkt bijna tegenstrijdig met wat hij in de vorige teksten heeft onderwezen. 

 

Romeinen 10:5 
Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de Wet is: De mens die deze dingen 

gedaan heeft, zal daardoor leven. 

 

Romeinen 10:4 
Want het einddoel van de Wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 

 

Romeinen 6:18 
En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.. 

 

Romeinen 6:16 
Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent 

van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot 

gerechtigheid? 

 

Dus moeten we gerechtigheid doen door de Wet te gehoorzamen (niet zondigen), daarnaast is 

Christus onze gerechtigheid. 

 

Hoe werkt dit precies? Waarom onderwees Paulus ons ogenschijnlijk twee soorten gerechtigheid? 

 



Net als bij de vorige teksten, zei Johannes, dat we niet moeten zondigen (gerechtigheid volgens de 

Wet van God). Maar als we falen, dan is het de gerechtigheid van Jezus Christus die voor ons pleit 

bij de Vader. 

 

1 Johannes 2:1 
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd 

heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 

 

Dus moeten we ernaar streven om de gerechtigheid te doen (gehoorzaamheid aan de Wet van God), 

maar als we falen, dan zijn we onder de genade in ons geloof. Dit is precies wat Paulus ons in 

Romeinen 3:31 onderwees over de Wet van God. 

 

Romeinen 3:31 
Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de Wet. 

 

Enkel omdat in Christus al onze zonden (onrechtvaardigheid) bedekt zijn door genade, betekent 

niet dat we kunnen zondigen (onrechtvaardig zijn). We moeten voortdurend streven naar 

gehoorzaamheid, en de genade van God bedekt ons daar waar wij falen. We gaan niet zondigen 

"zodat de genade toeneemt." We moeten zonde vermijden en rechtvaardig leven, zoals wordt 

beschreven in de Wet van God. 

 

7. Gehoorzaamheid zou onze vreugde moeten zijn. We hebben geleerd dat gehoorzaamheid het 

liefhebben van God is, het vermijden van zonde, het bewijs van ons geloof, en het doel van ons 

hele leven. Hoe moeten we dan denken over gehoorzaamheid? 

 

Het klinkt als een vreemde vraag, maar het antwoord is eenvoudig. We moeten ons verheugen in 

Zijn Wet. Iedereen die klaagt over de Wet van God of er negatief over spreekt, faalt om de wereld 

een Bijbels beeld te laten zien. In feite houdt iedereen, die de Wet van God slavernij noemt, of een 

last, enz., er een werelds beeld op na. Dat is dezelfde visie die Satan heeft, en helaas komt die visie 

daar vandaan. Satan noemt Gods wegen gebondenheid en de wegen van de wereld vrijheid. God 

noemt Zijn Wet vrijheid en die van de wereld gebondenheid (de wegen van de mensen). 

 

Onderzoek de teksten die we al hebben gegeven, en je zult zien dat dit waar is. Houd dat nu in je 

achterhoofd als je de volgende keer iemand hoort zeggen dat Gods Sabbat gebondenheid is, en 

besef dan vanuit welke hoek er op dat moment wordt gesproken. 

 

Psalm 1:2 
Maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE (Jahweh) en Zijn Wet dag en nacht 

overdenkt. 

 

Psalm 119:35 
Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde. 

 

Spreuken 29:18 
Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan 

de Wet. 

 



We moeten vreugde vinden in onze gehoorzaamheid. Paulus vond zijn vreugde ook in de 

gehoorzaamheid aan de Wet van God. 

 

Romeinen 7:22 
Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God. 

 

Zelfs wanneer we vervolgd worden vanwege onze gerechtigheid, zullen we nog steeds blij zijn. 

 

 

1 Petrus 3:14 
Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet 

bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, 

 

Is het niet wonderlijk? Als je kijkt naar de manier waarop sommigen Gods Wet onderwijzen, zou 

je denken dat de Wet van God een vreselijke constructie is. Maar nu kunnen we zien dat dit 

helemaal niet Bijbels is. Het komt voort uit hun hart gesteldheid. 

 

Het is ironisch, want de reden voor het Nieuwe Verbond is, dat de Wet op ons hart moet worden 

geschreven; dat we gehoorzaam willen zijn, in plaats van ongehoorzaam. 

 

Jeremia 31:31-33 
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (Jahweh), dat Ik met het huis van Israël en met het 

huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen 

gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn 

verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE 

(Jahweh). Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten 

zal, spreekt de HEERE (Jahweh): Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun 

hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Nieuw Verbond, zelfde Wet. Nieuw Verbond, zelfde Torah. 

 

8. Gehoorzaamheid leidt tot zegeningen en beloning. Gehoorzaamheid geeft ons geen redding, 

maar vanuit ons geloof doen we dingen die ons geloof bewijzen. 

 

De Wet van God zegent ons als we gehoorzaam zijn en vloekt ons als we ongehoorzaam zijn. 

Christus verwijderde de vloek (tweede dood) van de Wet voor iedereen die gelooft aan het kruis, 

waardoor alleen de zegeningen overbleven als we Gods Wet gehoorzamen. Dit wil niet zeggen dat 

zondigen geen negatieve gevolgen meer kan hebben in dit leven, maar in het geloof zijn we wel 

gered van de tweede dood (de vloek). 

 

Deuteronomium 11:26-28 
Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de 

HEERE (Jahweh), uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de 

geboden van de HEERE (Jahweh), uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt 

om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt. 

 



Het is interessant dat elke keer als we Zijn geboden niet gehoorzamen, dat voor God is alsof we 

andere goden achterna lopen. Want als we niet luisteren naar Zijn instructie, en die niet opvolgen, 

dan doen we gewoon wat we zelf willen, dus we volgen de instructies van iemand anders. 

 

Als voetnoot, dat is de reden waarom Jesjoea meerdere malen mondeling werd getest door de 

leraren van de Wet. In Deuteronomium 13 en 18 staat, dat als een profeet of leraar iets anders 

onderwees dan de geboden die Mozes opschreef, zo iemand een valse profeet is, die Gods volk 

achter andere goden aan wilde laten gaan. In de Schrift werden zowel Jesjoea als Paulus regelmatig 

op deze manier getest, en telkens slaagden ze voor die test. 

 

Daardoor is het absoluut zeker dat Jesjoea en Paulus niets onderwezen of deden wat inging tegen 

de Wet van God, zoals Mozes die had opgeschreven. 

 

Sommigen onderwijzen dat het houden van de Wet van God een vloek is. Ze hebben het helemaal 

bij het verkeerde eind. Het gehoorzamen van Gods geboden is een zegen; Voor hen is de 

ongehoorzaamheid juist een vloek. Hier zijn een aantal voorbeeldverzen, die onderwijzen dat 

gehoorzaamheid in feite een zegen is, en wie zou die zegeningen niet willen ontvangen? 

 

Psalm 112:1 
Halleluja! Welzalig de man die de HEERE (Jahweh) vreest, die grote vreugde vindt in Zijn 

geboden. 

 

Psalm 119:1-2 
Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de Wet van de HEERE (Jahweh) gaan. 

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, 

 

Psalm 128:1 
Welzalig is eenieder die de HEERE (Jahweh) vreest, die in Zijn wegen gaat. 

 

Spreuken 8:32 
Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. 

 

Jesaja 56:2 
Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat 

in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te 

doen. 

 

Als je een verkeerd onderscheid maakt tussen het Oude en het Nieuwe Testament (alsof het Oude 

Testament geen Schrift meer is), is hier een aantal verzen uit het Nieuwe Testament, waar hetzelfde 

staat. 

 

Mattheüs 5:6 
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden. 

 

  



Mattheüs 5:10 
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen. 

 

Lukas 11:28 
Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren. 

 

Jesjoea verwees naar het GEHELE Woord van God, en dat is inclusief Leviticus 11 en Leviticus 

23. 

 

Jakobus 1:25 
Hij echter die zich in de volmaakte Wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, 

omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig 

zijn in wat hij doet. 

 

1 Petrus 3:14 
Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet 

bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, 

 

Openbaring 22:14 
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, 

en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 

 

Uiteindelijk zullen alle gelovigen worden geoordeeld op hoe goed ze het Woord van God begrepen 

en toegepast hebben. Gehoorzaamheid wordt beloond als Hij terugkeert, en we zullen ofwel gering 

ofwel groot zijn in het Koninkrijk. 

 

Openbaring 22:12 
En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk 

zal zijn. 

 

Als we onderwijzen dat een deel van de Wet van God is afgeschaft en we daarnaar handelen, dan 

zullen we gering zijn in het Koninkrijk der hemelen. Alleen zij die al Gods geboden onderwijzen 

en doen, zullen groot zijn in het Koninkrijk der hemelen. Als je bijvoorbeeld leert dat God Zijn 

sabbat heeft afgeschaft (en misschien wel echt gelooft dat God het "eeuwige teken van Zijn 

verbond" zou afschaffen), het maakt niet uit wie je bent of wat je verder hebt gedaan, dan zal je 

nog steeds gered zijn, maar in alle eeuwigheid gering zijn in het Koninkrijk der hemelen, Je 

eeuwige beloningen komen in het gedrang. 

 

Mattheüs 5:17-19 
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet 

gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen (correcte betekenis geven). 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 geschied is (Wet en de Profeten). Wie dan 

een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste 

genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal 

groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 



 

Op de dag van het oordeel (Zijn wederkomst) zullen we een beloning ontvangen voor onze werken. 

Er zullen mensen zijn die maar weinig werken hebben, ze worden wel gered, maar krijgen maar 

weinig beloning. 

 

1 Corinthiërs 3:13-15 
Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur 

verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het 

fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, 

zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 

 

Al onze werken worden geoordeeld, of ze nu goed zijn of slecht, en worden allemaal in een formule 

gedaan die resulteert in onze eeuwige beloning. 

 

2 Corinthiërs 5:10 
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder 

vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, 

hetzij kwaad. 

 

Nogmaals, iedereen wordt geoordeeld. 

 

Romeinen 14:10-11 
U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch 

allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar 

als Ik leef, zegt de Heere (Jahweh): Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God 

belijden. 

 

Bij het oordeel zullen we rekenschap moeten afleggen van alles dat we in ons leven voor de Heer 

hebben gedaan. 

 

Romeinen 14:12 
Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. 

 

Degenen die ernaar streven om net als Paulus de gerechtigheid te doen, zullen de krans van de 

rechtvaardigheid ontvangen. 

 

2 Timotheüs 4:7-8 
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof 

behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, 

de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen 

die Zijn verschijning hebben liefgehad. 

 

Dit is dus niet het oordeel van de redding, of het oordeel bij de Grote Witte Troon. 

 

  



Samenvatting of Gehoorzaamheid in Schrift: 
1. Gehoorzaamheid is ons doel. 

2. Gehoorzaamheid is het bewijs van ons geloof. 

3. Gehoorzaamheid is God liefhebben en je naaste liefhebben. 

4. Gehoorzaamheid is hetzelfde als niet zondigen. 

5. Gehoorzaamheid aan Zijn Wet maakt ons Zijn speciale volk. 

6. Gehoorzaamheid moet onze vreugde zijn. 

7. Gehoorzaamheid is rechtvaardigheid. 

8. Gehoorzaamheid leidt naar zegeningen en eeuwige beloningen. 

 

Ongehoorzaamheid is het tegenovergestelde van al deze dingen. 
 

Het verhaal gaat, dat een man enkele jaren geleden op het punt stond om een kruiwagen via een 

gespannen koord over de Niagara Watervallen te duwen. Hij vroeg aan de mensen wie geloofde 

dat hij dit kon doen. Veel mensen staken hun hand omhoog. Toen vroeg hij hen wie er genoeg 

geloof had om plaats te nemen in die kruiwagen…! Je hoeft de Niagara Watervallen niet in een 

kruiwagen over te steken om God te behagen, maar je moet het geloof hebben waardoor je in 

gehoorzaamheid wandelt. 

  

Tot slot, een aantal aanvullende verzen om te overwegen: 

 

Spreuken 10:8 
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten 

val. 

 

1 Petrus 4:17 
Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 

 

Openbaring 22:14 

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 

levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 

 

Handelingen 5:29 
Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam 

zijn dan aan mensen. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.  

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website 

www.testeverything.net  
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