Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 4
Is de wet nog nodig? (Galaten 3:19-29)
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Deze schets gaat in op het tweeërlei doel van de wet: enerzijds geeft de wet Gods leefregels
aan. Zo moet de mens leven. De mens overtreedt vanwege zijn zondige natuur echter steeds
deze regels. Anderzijds brengt de wet de mens tot Christus. De wet laat ons zien dat wij zondig
en onvolmaakt zijn. De Heere Jezus heeft de wet volkomen gehouden en door het geloof in Zijn
volbrachte werk wordt de gelovige schuldvrij verklaard.
2. Actualiteit aangeven
De wet wordt door velen opgevat als een bundel regels, met dikwijls de nadruk op de
verboden. Het gevaar van wetticisme ligt op de loer. Velen, zowel binnen als buiten de kerk,
vragen naar de betekenis en het doel van de wet. Het doel van de wet is echter geweldig: het
schakelt onze eigen verdienste wat betreft onze zaligheid volledig uit en dat moet ons juist
brengen bij Jezus Christus. Anderzijds laat Gods wet zien, hoe de Heere wil dat we lezen zullen.
En als we zo leven is dat heilzaam voor zowel onszelf als de mensen om ons heen.
3. Christus centraal stellen
Christus heeft de wet vervuld voor zondaren. Alleen door persoonlijk geloof in Jezus Christus is
er ontkoming van de straf op de zonde. Door het geloof in Jezus Christus (dat de Heilige Geest
in ons hart wil werken) word je een kind van God.
B) Achtergrondinformatie
De wet: de wet is niet alleen de Decaloog (tien geboden), maar omhelst alle wetten van het Oude
Testament.
Tuchtmeester: in het Grieks staat er een afgeleide van pedagoog. Pedagogiek wordt ook wel
opvoedkunde genoemd. In deze opleiding zoekt men in een veelheid van opvoedmethoden de
meeste effectieve methode om een bepaald doel te bereiken.
Uit het geloof gerechtvaardigd worden: door een waar geloof in de Heere Jezus schenkt God de
volkomen gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus aan de gelovige. Ondanks het feit dat een
gelovige nog zondigt, ziet God die persoon toch als rechtvaardig, omdat Christus de schuld voor de
gelovige gedragen heeft maar ook plaatsvervangend een volkomen goed leven geleid heeft.
Niet meer onder de tuchtmeester: de tuchtmeester moet gezien worden als een middel om het
uiteindelijke doel te bereiken en niet als een doel op zichzelf. Het doel van de tuchtmeester is
leiding geven totdat Christus komen zou.
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Suggesties voor verdieping


Bijbel: Hos. 5: 1-5; Rom. 3: 19-31 en Rom. 4.
 Heidelbergse Catechismus: HC 23 vraag en antwoord 59 en 60
 Literatuur: J. Calvijn, Institutie Boek II hoofdstuk 7 en 8.
C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Laat de jongeren voor elk van de tien geboden
in één (of twee) regels opschrijven wat de
positieve kant is van dat gebod. Op welke
manier is het betreffende gebod of verbod goed
voor hun eigen leven, en voor dat van de
mensen om hen heen?
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Ga vervolgens met de jongeren in gesprek aan
de hand van de antwoorden. Laat ze zien dat
Gods geboden het heil en de bescherming van
ons mensen op het oog hebben.
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Vragen
Vragen
Laat deze altijd aan de orde komen op je Laat deze altijd aan de orde komen op je
verenigingsavond!
verenigingsavond!
1. Wat is een middelaar? (antw.: iemand

die tussen twee partijen staat).
2. Wie is denk je de middelaar van het

Oude Testament? (antw. Mozes, want hij
stond tussen God en het volk in).
3. Is Mozes de volkomen middelaar of is er
nog een andere Middelaar? (Nee, Jezus
Christus (HC. 6).
4. Hoe is iemand rechtvaardig voor God?
(antw. Alleen door het geloof in Jezus
Christus).
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5. Wie bedoelt Paulus in vers 26 met ‘gij zijt
allen kinderen Gods’?
Keuzevragen
Vraag 1, 3, 4, 7, 9
Stelling

Keuzevragen
Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stelling

D) Antwoorden en suggesties
Vraag 1
Calvijn stelt drie functies van de wet:
1. De wet overtuigt van onze zonden en brengt ons ertoe God om hulp te bidden. Hierbij
beroept Calvijn zich op o.a. Rom. 3:20, Rom. 5:20. De wet leert de ernst van de zonde en de
onmogelijkheid van de mens om goed te doen. Dat moet hem doen vluchten tot God.
2. De wet beteugelt de boosdoeners en degenen die nog niet tot geloof gekomen zijn. De straf
op de zonden (het overtreden van Gods wet) heeft een remmende functie op het willens en
wetens zondigen.
3. De wet vermaant de gelovigen en spoort hen aan het goede te blijven doen. Calvijn noemt
dit de voornaamste functie van de wet. Denk in dit verband aan het leven van de
dankbaarheid en het verlangen van gelovigen om naar Gods wet te leven. Tegelijk laat de
wet steeds weer zien dat zelfs de allerheiligste een klein beginsel van deze gehoorzaamheid
heeft (HC 44:114).
Vraag 2
a. Ja. Steeds bepaalt de wet de mens bij zijn eigen zondige aard en zijn totale onmogelijkheid om
rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Alle mensen van alle tijden en plaatsen zullen dit door de
werking van Gods Heilige Geest moeten leren inzien, om daarmee de rechtvaardigheid in
Christus alleen te vinden.
b. Christus is de volbrenger van Gods wet.
Vraag 3
Eigen invulling door wat er vanuit de groep naar voren komt.
Vraag 4
a. Mogelijke gevolgen waaraan gedacht kan worden:
 Vermindering van het besef van de ernst van de zonde.
 Als je de ernst van de zonde niet beseft, wordt Christus’ offer minder waardevol of zelfs
overbodig.
 Vervlakking van het verlangen naar een heilig leven overeenkomstig Gods Woord. De
invulling van een heilig leven zal door het eigen gevoel gestuurd gaan worden dan door
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Gods geboden.
b. Nee. Anderzijds is de ervaring dat een mens toch voornamelijk in de nood tot Christus leert
vluchten. Dit hoeft echter niet een maatstaf verheven te worden. De behoefte aan de
Zaligmaker staat niet los van het besef waarvoor die Zaligmaker persoonlijk nodig is. (Waak in
de bespreking ervoor dat er voorwaarden geschept worden voor het komen tot Christus!).
Vraag 5
a. Heilshistorisch wil zeggen: een bepaald punt in de geschiedenis (historie).
Heilsordelijk wil zeggen: een bepaald punt in het geloofsleven.
b. Het nut van het heilshistorisch is de rijke wetenschap dat wij nu meer mogen weten dan de
gelovigen in het Oude Testament. Wij staan in een vollere bedeling: wij weten concreet van de
vervulling van Gods beloften in Jezus Christus.
Het nut van het heilsordelijke is dat bepaalde ervaringen geduid kunnen worden als werk van
de Heilige Geest in het eigen leven.
Stelling
‘Een prediking van de wet zonder de bevrijdende belofte houdt mensen levenslang gevangen’
 Een dergelijke prediking komt niet verder dan de wet. Deze wet kan niemand zelf vervullen.
Daarom blijft een mens onder deze prediking (tenzij dat de Heilige Geest ingrijpt) gevangen.
Wet en evangelie zijn beiden nodig.
Vraag 6
Positief: de wet brengt uiteindelijk bij Christus en heeft ervoor gezorgd dat een mens het niet zelf
hoefde uit te zoeken. Als de mens het zelf had moeten uitzoeken, was er niets van
terechtgekomen.
Vraag 7
Een gelovige blijft heel zijn leven te maken houden met de aanklacht van de wet. Een gelovige blijft
een zondaar maar de Heere ziet die persoon als rechtvaardig door het werk van de Heere Jezus.
Vraag 8
Ja, dat heeft een gelovige ook nodig. De wet maakt duidelijk wat God wel en niet wil. De Heilige
Geest zorgt ervoor dat we hetzelfde gaan willen als God en geeft de kracht om naar Gods geboden
te leven.
Vraag 9
a. De doop veronderstelt geen wedergeboorte. De doop is het teken en belofte van de waarheid
van het evangelie. In en door Jezus Christus wil God jouw God en Vader zijn. De doop is als het
ware de uitnodiging om kind van God te worden.
b. Nee, het is dezelfde doop in die zin dat bij beiden verwezen wordt naar wat God doet in Jezus
Christus. Het water verwijst naar het reinigende bloed van Christus. Het verschil is dat als een
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volwassene gedoopt wordt dat gebeurt ná persoonlijk belijden van het geloof. Als iemand als
kind (van gelovige ouders) gedoopt is, vráágt die doop om geloof.
Vraag 10
 1 Timotheüs 2; een vrouw mag in een gemeente niet leren.
 1 Korinthe; het ambt is alleen voor mannen ingesteld.
 De Heere Jezus heeft alleen mannen tot discipelen/apostelen gekozen.
 In het Oude Testament is er geen sprake van vrouwelijke priesters.
E) Extra voorbereiding
 Neem voor de alternatieve startopdracht pen en papier voor de jongeren mee.
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