
 
 

 

“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.” 

 

Van Christus of van een mens? 

 
 

Jesaja 1:18 

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als 

scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden 

als witte wol. 

 

Stel jezelf de volgende vraag: “Ben ik bereid om over het onderwerp “Gods Wet” te praten of wil ik er 

over discussiëren?” 

 

Als we de Schrift bestuderen, hebben we een open hart nodig om met de Heer te praten.  

En we moeten ons alleen op de Schrift baseren.  

 

Ik kreeg eens een email van een vriend die tegen me zei: “Mensen die slimmer zijn dan ik hebben 

dezelfde Schriftgedeelten gelezen en zij hebben daaruit een doctrine van genade ontwikkeld. Ik volg de 

geschiedenis en die slimme mensen. Als wat jij suggereert werkelijk is wat de Schrift bedoelt, zouden 

2000 jaar christelijke theologie het bij het verkeerde eind hebben gehad. Martin Luther zou het niet 

hebben begrepen. Augustinus en Aquinas zouden het niet hebben begrepen. Wesley, Erasmus, Zwingli en 

Kant, Moody en Graham zouden het allemaal niet hebben begrepen. Hebben zij iets over het hoofd 

gezien?” 

 

Ik kan alleen maar denken, dat deze mannen ook maar mensen waren. Moet ik hen op dezelfde voet als 

de Schrift plaatsen? Denk eens aan alle briljante rabbijnen die ook jarenlang de doctrines  hebben 

verziekt voordat Jesjoea kwam om het recht te zetten tijdens Zijn eerste komst? Zou ons niet hetzelfde 

kunnen overkomen? Zijn wij beter dan zij en op de een of andere manier immuun voor iets dergelijks? 

 

Ik moet bekennen dat de woorden van mijn vriend me behoorlijk verontrustten. Hij houdt zich vast aan 

onderwijs en tradities die door de vaderen zijn doorgegeven. Tijdens Zijn bediening op aarde was dat 

precies waar Jesjoea tegen ageerde. 

 



Marcus 7:8-9 
8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de 

mensen,(…). 9 En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u 

aan uw overlevering te houden. 

 

En in vers 13: 

 

Marcus 7:13 

En zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en 

veel van dergelijke dingen doet u. 

 

Waarschuwt de Schrift ons niet voor menselijke doctrines juist in onze tijd? De Schrift zegt dat mensen 

zich leraren zullen verzamelen die hen naar de mond praten.  

 

2 Timotheüs 4:3 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen 

zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun 

eigen begeerten.  

 

Heeft de mens er niet meerdere keren een zootje van gemaakt, zodat God ons één van Zijn eigen 

profeten stuurde om ons te corrigeren? Zal het de mens ooit lukken om beter te begrijpen wat JHWH in 

de Schrift zegt? Of haken we af? En waarschuwt de Schrift niet voor afvalligheid? 

 

1 Timotheüs 4:1 

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het 

geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 

 

Als je Protestants bent, zul je tenminste moeten toegeven dat de kerk vanaf de 4e eeuw tot ongeveer 

1500 na Christus een onjuiste doctrine heeft ontwikkeld. Er zijn veel mensen die afstand hebben 

genomen van de Katholieke doctrines, maar tegelijkertijd omarmen ze andere doctrines en menselijke 

tradities, die in die periode tot ontwikkeling kwamen. Daarmee leunen we meer op deze doctrines en 

tradities dan op de Schrift die door de Kerk in de eerste eeuw werd geschreven, geleerd en in praktijk 

gebracht. 

 

Heb je de profetie over het Nieuwe Verbond, die in het Oude Testament staat, wel eens gelezen?  

Laten we er samen naar kijken. Je kunt het vinden in Jeremia. 

 

Jeremia 31:33 

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt 

(JHWH) de HEERE: 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.  

 

Dus de Wet zal in onze harten zijn. Om het in Bijbelse termen te zeggen: Hij kon de Wet niet afschaffen. 

Als Hij dat had gedaan, zou het niet in onze harten kunnen zijn.  

 

Vlak voordat Jesjoea de Farizeeën en Schriftgeleerden aansprak in Marcus 7, citeerde Hij Jesaja 29:13. 

 



Marcus 7:5-7 
5 Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen 

niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?  
6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er 

geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. 
7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. 

 

Denk daar eens over na! De profetie over het Nieuwe Verbond in Jeremia zegt dat de Wet in onze harten 

zal zijn. Maar is dat ook zo? Of volgen we het voorbeeld van de Farizeeën en Schriftgeleerden naar een 

plek waar onze harten ver van Hem zijn doordat we ons richten op menselijke leringen en Zijn geboden 

aan de kant zetten? Hoe kan de Heilige Geest ons van harte overtuigen van de Wet als we de Wet in ons 

hart afwijzen vanwege het onderwijs van de kerk? 

 

Onderzoek jezelf! Wiens voorbeeld volg jij? Ben je een volgeling van Christus of van een mens? 

 

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.  
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