


Bijbelse beeld Torah
1. God roept (in Torah) constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
4. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Messias, Koning, Priester & Losser (in Tenach) volgen Torah 
7. Gerechtigheid/Waarheid/Weg/Licht enz >> wijzen ook naar Torah 
8. Er is er één die Torah-loosheid (met tekenen&wonderen) promoot 
9. Yeshua laat aan het begin duidelijk weten dat Torah blijft gelden 
10. Yeshua, Stefanus & Paulus: VALS beschuldigd van afschaffen Torah 
11. Tienduizenden Joden & vele priesters volgden Yeshua & Torah 
12. Petrus & Johannes volgden Torah en riep daar ook toe op 
13.  Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus niet… 
14.  Wandel en uitspraken Paulus in Handelingen ademen Torah



Bijbelse beschrijving Torah
• Het zijn waardevolle gezonde, vreugdevolle en rechtvaardige lessen 
• Ze bekeren de ziel en zijn volmaakt 
• Het zijn instructies die ons vrijheid geven, op een ruime baan zullen 

we wandelen, groot en luisterrijk zullen we worden als we ze doen. 
• Het zijn waarachtige instructies, die ons apart zetten. 
• Ze zorgen voor de juiste correctie en opvoeding en dus heiliging  
• Bovendien is het de Bijbelse manier om God lief te hebben, het 

verschaft ons het recht op de boom des levens 
• De poorten van Jerusalem zullen opengaan voor hen die Zijn geboden 

doen, Zijn instructie’s zijn als een lamp die ons pad verlicht. Daarnaast 
is het de maatstaf om zonde te herkennen 

• Degenen die Zijn instructies liefhebben zullen diepe vrede ervaren. 
• Deze instructies van Hem gelden voor alle mensen 
• Tot slot; ze zijn niet ver weg, ze zijn niet te moeilijk en het is geen 

zware last.



“Wet is Weg verzen….”
Handelingen  
15:10    Torah is een ondragelijk juk


Romeinen 

3:20	     Torah openbaart zonden maar kan deze niet oplossen

4:14	     Als Torah zou werken dan zou geloof irrelevant zijn

4:15	     Torah brengt toorn op diegenen die het willen volgen

5:20	     Het doel van Torah was om de zonde te laten toenemen 

6:14	     Christenen zijn niet onder Torah

7:1-6	    Christenen zijn bevrijd van Torah

7:7-12 	 Torah is goed, heilig en perfect, maar kan jouw niet helpen om               
             deze zaken te zijn

7:10 	    Torah die leven beloofde bracht enkel dood en zonde

7:13 	    Torah maakt je mateloos zondig

8:2-3 	 Torah is zwak


1 Korinthe  
15:56	 De kracht van zonde is Torah




“Wet is Weg verzen….”
2 Korinthe  
3:7 	 Torah is een bediening v/d dood

3:9 	 Torah is een bediening van veroordeling

3;10 	Torah heeft geen enkele glorie vergeleken met het “NT”

3:11  	Torah is aan het verdwijnen

3:14-15 Verkondiging van Torah produceert een bedekking op hart en gedachten  
Galaten  
2:16 	     Torah kan niemand rechtvaardigen 

2:19 	     Christenen zijn dood voor Torah

2:21 	     Torah frustreert de genade

3:1 	     Torah gaan volgen als je tot geloof bent gekomen is dom

3:10 	     Torah vervloekt iedereen die faalt in het perfect volgen ervan

3:11-12 Torah heeft niets te doen met geloof

3:13 	     Torah is een vloek waarvan Christus ons heeft verlost

3:16-19 Christus verkondigde dat Torah functioneert als een tijdelijk Verbond van 
             Mozes tot Johannes de Doper (Mat 11:12-13 ; Luk 16:16)

3:21 	    Als Torah werkte dan had God het wel gebruikt om ons te redden

3:23 	    Torah was onze gevangenis

4:24	    Torah maakt je een slaaf zoals Hagar  
 



“Wet is Weg verzen….”
Efeze 
2:14-15 Christus heeft de Torah afgeschaft want het was een muur van 
vijandschap 
Filippenzen 

3:4-8	Paulus beschouwde alles wat Torah hem bracht als “skybalon” (poep)  
Colossenzen 
2:14 Torah was het handschrift wat tegen ons getuigde en dat nagelde Jezus 
aan het kruis

1 Timotheüs 
1:8 Torah is goed als men die rechtmatig gebruikt (volgende vers voor context)

1:9 Torah is gemaakt voor onrechtvaardigen niet rechtvaardigen

Hebreeën  
7:18-19 Torah is zwak, nutteloos, en maakt niets perfect

8:7-8	God ontdekte fouten bij Torah en maakte een beter Verbond gebouwd 
op betere beloften

8:13 Torah is overbodig, wordt oud, en staat op het punt te verdwijnen

10:1 Torah is enkel een schaduw van toekomstige goede zaken en zal nooit 
iemand perfectioneren




Samenvattend
• Zoek naar de onlogische interpretaties die men nu heeft.  

Rom 7:12 vs Heb 7:18 (heilig vs zwak) of Gal 3:13&Efe 2:14& 
Col2:14 vs 2 Kor 3:11&Heb 8:13 vs Gal 3:18 vs Mat 5:18 (tijdstip)

• Onthul de “nou en” interpretaties (Rom 3:20 ; 1 Cor 15;56 enz) 
•               Yeshua vervulde Torah dus ik hoef het niet meer…. 

Mat 5:18-19 / God liefhebben? / vrouw geboden? / Paulus 21:24? 
•                Alleen in “NT” herhaalde geboden nog doen… 

Sex met (half)zus/dieren? / profetie hiervoor? / Yeshua in Mt 28:19
•               2000 jaar zat iedereen ernaast maar jij nu niet…. 

Protestant beaamt dit / Bijbelsegeschiedenis / Profetie voorspelde 
•                Liefde is de vervulling van Torah  

Definitie liefde mensen vs God/ Torah&profeten hangt aan liefde  
•                Nu geleid door de Heilige Geest   

Vrije wil / H.G. = Gods Woord / taken H.G. onderzoek & Torah 



“Wet is Weg verzen….”
Romeinen 
6:14	Christenen zijn niet onder Torah

7:1-6	Christenen zijn bevrijd van Torah

Galaten 
3:13 	Torah is een vloek waarvan Christus ons heeft verlost

3:16-19 Christus verkondigde dat Torah functioneert als een tijdelijk Verbond 
van Mozes tot Johannes de Doper (Mat 11:12-13 ; Luk 16:16)

Efeze 
2:14-15 Christus heeft de Torah afgeschaft want het was een muur van 
vijandschap 
Colossenzen 
2:14 Torah was het handschrift wat tegen ons getuigde en dat nagelde Jezus 
aan het kruis

Hebreeën 
8:7-8	God ontdekte fouten bij Torah en maakte een beter Verbond gebouwd 
op betere beloften



Onder de wet / Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. 
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. 


• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent 
namelijk niet onder verplichting om Gods Torah (zoals 
gegeven aan Mozes) te volgen, maar onder de genade. 


• Rom 6:14 … onder verplichting om Gods ondraaglijke juk te 
volgen, maar onder de genade.


• Rom 6:14 … onder verplichting om Gods vloek van een Torah 
te volgen, maar onder de genade.


• Rom 6:14 … onder verplichting om Gods scheidingsmuur die 
vijandschap veroorzaakt te volgen, maar onder de genade.


• Rom 6:14 … onder verplichting om Gods handschrift dat met 
zijn bepalingen tegen ons getuigde te volgen, maar onder de 
genade.




Onder de wet / Wet
• Rom 2:12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook 

zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet (ἐν νόμῳ) gezondigd 
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. (NBG)


• De eerste wet is De Wet, want diegenen die zonder die te hebben 
gekend hebben gezondigd zullen verloren gaan.


• Doordat het 2e deel van het vers gaat over een groep die de wet uit 
deel 1 wel kent EN het feit dat ze door deze wet zullen worden 
geoordeeld is het onontkoombaar dat het hier gaat over De Wet….


• Rom 2:12 Want zij die zonder Wet gezondigd hebben, zullen ook 
zonder Wet verloren gaan, en zij die onder de Wet gezondigd hebben, 
zullen door de Wet geoordeeld worden.


• Wat betekend dat de term “onder de wet” in de HSV&NBG dus staat 
(lijkt te staan) voor “Torah (“moeten”) volgen(d)”.


• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. 
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. 



Drie meest gebruikte betekenissen van 
“ὑπὸ νόμον ; onder de Wet”

 
 

1. De Torah van Mozes die het volk moet gehoorzamen

2. Legalisme, of een ongepast misbruik van de Torah

3. De Torah’s veroordeling of straf uitgevaardigd tegen Wets-overtreders


• Wat zeggen christelijke theologen:

• Calvijn: Als de Wet weg is dan is alle discipline verdwenen, dus kan 

enkel de vloek van de Wet (straf) zijn weggenomen door zijn genade.

• Cranfield: Als Rom 6:14 op zichzelf zou staan dan zou het plausibel 

klinken dat de Wet is afgeschaft , maar het staat in een brief met 
uitspraken als (Rom 3:31, 7:12, 7:14a, 7:22, 7:25, 8:4, 8:7, 13:8-10).  
χάριν (genade) is Gods onverdiende gift en deze staat natuurlijk lijnrecht 
tegenover ὑπὸ νόμον (onder de Wet). Rom 8:1 onderbouwd dit sterk.


• Moo: onderworpen aan de vloek v/d Wet door overtreding

• Dunn: twee tijdperken maar geen harde scheidslijn (4:4,16 Abraham)

• Bruce: Eis tot gehoorzaamheid vs de genade die de wil en kracht om 

te gehoorzamen geeft en de heerschappij van zonde breekt. 



A) Onder de wet / Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 


• Oplossingen om wandel in Mijn Torah uit liefde voor mij, te laten staan?

• A) Rom 2:13…daders Wet gerechtvaardigd 2:23 onteert u God door 

overtreding van de Wet? 3:31…geloof Wet teniet? Bevestigen de Wet!!

•                           Zondigen/zonde = overtreden van Torah 

• Rom 5:13…Overtreding Torah, niet toegerekend als er geen Torah is…

• Rom 6:1-2 ..overtreding van Torah blijven doen zodat de genade toeneemt? 

Volstrekt niet! Wij zijn gestorven aan overtreding van Torah….

• Rom 6:6 …we dienen niet meer als slaaf “de Torah overtreding” 

• Rom 6:16 …of slaaf van Torah overtreden of van gehoorzaamheid….

• Rom 7:14,18 Torah is geestelijk maar ik ben vleselijk verkocht aan overtreden 

van Torah…ik weet dat in mij (mijn vlees) niets goeds woont..

• Rom 8:12 Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven

• Rom 6:15 Wat dan? Zullen wij Gods Torah overtreden, omdat wij niet 

onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!  
• Je komt “onder de wet/Wet” zodra je zondigt, dat moet je dus niet doen.



Onder de wet / Wet
• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 

onder de wet, maar onder de genade.

• GNB De zonde mag niet over u heersen, want u bent niet meer 

onderworpen aan de wet maar aan Gods goedheid.

• NBV De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder 

de wet, maar leeft onder de genade.

• P.Can Neen, de zonde moet niet over u heersen; want gij zijt niet meer 

onder de Wet, maar onder de genade.


• Rom 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet 
maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!


• GNB We zijn dus niet meer onderworpen aan de wet maar aan Gods 
goedheid. Betekent dat nu dat we zomaar kunnen zondigen? Geen 
sprake van! 

• NBV Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet 
onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.


• P.Can Hoe nu? Zouden wij zonden bedrijven, omdat we niet staan 
onder de Wet, maar onder de genade? Dat nooit!




B) Onder de Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 


• Zijn er nog meer oplossingen, buiten de directe context (die duidelijk is)? 

• B) “moeten”(steen/vlees) is verandert naar “willen” (liefde Geest) volgen, 
dit is eigenlijk een beetje het inzicht van Bruce 

• Rom 6:14 Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet 
verplicht om de Wet te volgen, maar u wilt uit liefde de Wet volgen 
 


• Rom 6:15 Wat dan? Zullen wij Gods Torah overtreden, omdat wij niet 
onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 



C) Onder de wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 


• Zijn er nog meer oplossingen, buiten de directe context (die duidelijk is)?


• C) Legalistische verdraaiing van de Wet (CJB) 

• Deze betekenis van “onder de wet” wordt veel gebruikt door David Stern 
die zich baseerde op het werk van Cranfield (deze dacht overigens niet 
dat het op alle plaatsen waar ὑπὸ νόμον staat gebruikt kon worden). 

• Hand 15:1…En enigen … leerden de broeders: Als u niet besneden 
wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. 


• Mar 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? 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de Legalistisch verdraaide wet, maar onder de genade



D) Onder de wet / Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 


• Zijn er nog meer oplossingen, buiten de directe context (die duidelijk is)?


• D)  Rom 7:5,23 wet in onze leden 
     Rom 7:23,26 ; 8:2  wet van zonde (en dood)  
     Rom 7:21 wet in mij (SV; Lut; Can; WB; HSV)  wetmatigheid (NBV)  
     gang van zaken (Leidse) regel (NBG; GNB; Brouwer)  

• Rom 7:23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet 
van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet 
van de zonde, die in mijn leden is.


• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet van zonde en dood in uw leden, maar onder de genade.



E) Onder de wet / Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 


• Zijn er nog meer oplossingen, buiten de directe context (die duidelijk is)?

• E) Torah’s veroordeling/straf voor zondaars 

• O.a Calvijn, Cranfield & Moo nijgen naar deze uitleg, want wat is genade?

• Genade = niet de straf krijgen die je verdient.…. 

en wat is daarvan het tegenovergestelde? 

• Torah’s veroordeling/straf voor zondaars  

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
Torah’s veroordeling/straf voor zondaars, maar onder niet de straf 
krijgen die je verdient.  

• Rom 6:15 Wat dan? Zullen wij Gods Torah overtreden, omdat wij niet 
Torah’s veroordeling/straf voor zondaars, maar onder de straf die je 
verdient niet krijgen zijn? Volstrekt nie





Onder de wet / Wet 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de verplichting om Gods Torah te volgen, maar onder de 
genade.  

• Rom 6:14 Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet 
verplicht om de Wet te volgen, maar u wilt uit liefde de Wet volgen 

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de Legalistisch verdraaide wet, maar onder de genade.  

• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet van zonde en dood in uw leden, maar onder de genade.


• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
Torah’s veroordeling/straf voor zondaars, maar onder niet de straf 
krijgen die je verdient. 

• Wie is onder de genade? Diegenen die God volgen, ja toch?

• Dan zijn de niet volgers van God degenen die “onder de wet” zijn, toch?



Onder de wet / Wet…?
• Rom 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet: 

onder de wet, maar onder de genade. 

• onder verplichting om Gods Torah te volgen, maar onder de genade. 

• Goddelozen zijn verplicht om Torah te volgen, maar gelovigen niet…?

• B) verplicht om de Wet te volgen, maar u wilt uit liefde de Wet volgen. 
• Goddelozen zijn verplicht om Torah te volgen, gelovigen willen het…?

• C) Legalistische verdraaiing van de Wet, maar onder de genade.

• Goddelozen moeten een legalistische verdraaiing volgen, gelovigen niet..? 
• D) onder de wet van zonde en dood in uw leden, maar onder de 

genade.

• Goddelozen zijn gebonden aan de wet van zonde, gelovigen niet…

• E) Torah’s veroordeling/straf voor zondaars, maar onder de genade.

• Goddelozen zijn onder de veroordeling van Torah, gelovigen niet…

• De eerste uitleg kan het echt niet zijn, 

• B) Zou kunnen, nadeel: wringt toch enigszins

• C) Zou kunnen, nadeel: context van Rom 5-8 gaat hier niet over.

• D) past perfect, nadeel: niet op alle “onder we wet” plaatsen toepasbaar

• E) past perfect, voordeel: is op alle “onder de wet” plaatsen toepasbaar



Onder de wet / Wet (ὑπὸ νόμον)
• 1 Cor 9:20 En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden 

te winnen. Voor hen die ὑπὸ νόμον zijn, ben ik geworden als ὑπὸ 
νόμον, om hen die ὑπὸ νόμον zijn te winnen. 


• NBG en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te 
winnen; hun, die ὑπὸ νόμον staan, als ὑπὸ νόμον – hoewel persoonlijk 
niet ὑπὸ νόμον – om hen, die ὑπὸ νόμον staan, te winnen; (Grieks woord)


• GNB Werkend onder de Joden, leefde ik als een Jood om hen te 
winnen. Ik sta niet ὑπὸ νόμον van Mozes, maar toch heb ik mij eraan 
onderworpen om hen die wel onder deze wet vallen, te winnen.


• NBV Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. 
Ikzelf sta niet ὑπὸ Joodse νόμον, maar toch heb ik me eraan 
onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen.


• HSV 3 keer onder de wet (ὑπὸ νόμον) terwijl er vier staan (NBG)….

• GNB toevoeging “van Mozes” die NIET in grondtekst staan….

• GNB suggereert dat er een groep is die wel deze Wet van Mozes 

“moet” volgen en een groep die dat niet hoeft….

• NBV toevoeging “Joodse” wat NIET in de grondtekst staat….



Onder de wet / Wet (ὑπὸ νόμον) 

• 1 Cor 9:21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de 
wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet 
(ἔννομος) van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.


• GNB En om hen te winnen die de wet van Mozes niet hebben, werd ik als 
iemand die zonder deze wet leeft. Natuurlijk leefde ik niet zonder de wet 
van God, want ik sta onder de wet van Christus.


• NBV En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand 
geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik 
de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan 
de wet van Christus.  

• Wil Met de wettelozen werd ik als een wetteloze – hoewel niet zonder de 
wet van God en onderworpen aan de wet van Christus – om de 
wettelozen te winnen.


• HSV GNB suggereren dezelfde grondwoorden met “onder de wet”….

• Eerste 3 gooien eigenlijk Mozes/Joodse/God/Christus wet op 1 hoop

• Wil suggereert dat Paulus zich aan twee onderscheidende wetten houd….

• Allen geven aan dat Paulus Gods Wet = Christus wet gehoorzaamt….



Onder de wet / Wet (ὑπὸ νόμον)
• NBG en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te 

winnen; hun, die ὑπὸ νόμον staan, als ὑπὸ νόμον – hoewel persoonlijk 
niet ὑπὸ νόμον – om hen, die ὑπὸ νόμον staan, te winnen; (Grieks woord)


• 1 Cor 9:21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder 
de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de 
wet (ἔννομος) van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.


• Was Paulus geen Jood? (Fil 3:5 & Hand 22:3)

• Staan Joden niet “onder de Wet”….? Wat is dan het verschil?

• M.i. is de  “groep” vergelijkbaar met o.a. huidige gereformeerden….

• Paulus als “onder de wet” maar ook niet…?>> 1 Cor 11:1 & 1 Tim 6:3 

• Paulus gedraagt zich als zonder Wet?

• M.i. vinden we een voorbeeld in o.a. Hand 17:22-23 “onbekende god”

• Joods principe Hillel bv accepteerde een heiden die “mondelinge 

Torah” niet accepteerde en zelfs een heiden die Torah niet accepteerde. 
(b. Shabbat 31a and Avot de-Rabbi Nathan 15)  

• Hij voegt er gelijk aan toe: NIET ZONDER Gods Wet 

• En ter verduidelijking: maar IN WET (van/met) Christus



Onder de wet / Wet (ὑπὸ νόμον)
•hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet 

(ἔννομος) van Christus

•Hand 21:24 Dan weet iedereen dat die verhalen over u onwaar zijn en dat u 

zelf ook de Wet trouw naleeft. 

•Hand 24:14 Ik geloof alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat.

•Hand 25:8 Paulus verdedigde zich: ‘Ik  

heb niets gedaan dat tegen de Joodse  
wet, de tempel of de keizer ingaat.

•Joh 7:16 Jezus antwoordde hun en zei:  

Mijn onderricht is niet van Mij, maar  
van Hem Die Mij gezonden heeft.

•Rom 8:2 Want de wet van de Geest van  

het leven in Christus Jezus heeft mij  
vrijgemaakt van de wet van de zonde  
en van de dood. 
•Gal 6:2 Draag elkaars lasten, en vervul  

zo de wet van Christus.



Moet ὑπὸ νόμον altijd hetzelfde betekenen?  
•          Straks zei hij je moet straks iets straks aan doen.
• Straks zei ik >> verleden tijd 
• Straks moet je aan doen >> toekomende tijd 
• iets straks aan doen >> kleding…   
•          Wij reden daarheen om hem af te zetten
• We wilden hem met bedrog iets afnemen 
• We wilden hem naar een plek brengen 
•          Dat is koud
• Iets wat een lage temperatuur heeft 
• Een onvriendelijke of on-begripvolle reactie  
•          Één nacht geweld
• Een nacht van gewelddadige gebeurtenissen 
• Eten een nacht in water laten liggen



Ik zei niet dat hij dit geld gestolen heeft



• Rom 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, 
want gij zijt niet ὑπὸ νόμον, maar onder de genade.


• Rom 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet ὑπὸ νόμον, 
maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!


• 1 Cor 9:20 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden 
te winnen; hun, die ὑπὸ νόμον staan, als ὑπὸ νόμον – hoewel 
persoonlijk niet ὑπὸ νόμον – om hen, die ὑπὸ νόμον staan, te winnen;


• Gal 3:23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij ὑπὸ νόμον in 
verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat 
geopenbaard zou worden. 	


• Gal 4:4-5 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn 
Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren ὑπὸ νόμον, om 
hen, die ὑπὸ νόμον waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen 
zouden verkrijgen.


• Gal 4:21 Zegt mij, gij, die ὑπὸ νόμον wilt staan, luistert gij niet naar de 
wet? 


• Gal 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet 
ὑπὸ νόμον

Onder de wet (ὑπὸ νόμον) NBG



Tabel 1

Rom 
2:12

Rom 
3:19

Rom 
6:14

Rom 
6:15

I Cor 
9:20

I Cor 
9:21

Gal 
3:23

Gal  
4:4

Gal 
4:5

Gal 
4:21

Gal 
5:18

KJV in x x x 3/4 x x x x x x
AENT x x x x 3/4 subject to subject to x x x
HSV x x x x 3/4 x x x x x
SV x x x x 3/4 x x x x x x
Luth x x x x 3/4   W x   W x   W x   W x   W x   W x   W
Leid met x x x x X x x x x x
Brou x binnen x x x in x x x x
Cani 
(Wet) x  x x x x x /     x   x   x   x   
NBG x x x x x x x x x x x
ὑπὸ 
νόμον ἐν ἐν τῷ x x x ἔννομος x x x x x
GNB hebben x onderwor

pen
onderwor

pen 2/4 o.w. x x x x onderwor
pen

NBV kennen onderwor
pen x x 2/4 o.w. onderwor

pen
onderworp

en wilt o.w. onderwor
pen

Wil met x x x 2/4 o.w. onderwor
pen

onderworp
en x x x

Naar met  W in de  (W) x x x met de in 
mij x   W x   W x   W x (de W) x



Samenvatting 
• Tijdslimiet op Gods Wet: 
• Mat 5:18 >> Nieuwe hemel en aarde & alles geschied (Deu 30:10) 
• 2 Kor 3:11 & Heb 8:13 >> staat op het punt te verdwijnen 
• Gal 3:13 & Efe 2:14 & Col 2:14 >> Aan het kruis genageld 
• Gal 3:18 >> Was tot Johannes de doper 

• Dat Gods Wet duidelijk niet aan het kruis is genageld blijkt ook uit de 
Rom 6:14-15 & 1 Cor 9:20-21 wat het “tegendeel zouden bewijzen”… 

• Beweren dat we ons dus niet aan Gods Wet moeten houden kan niet, 
en welke geboden er in die Wet zitten wordt niet duidelijk uit deze 
verzen. 

• Vertalers hebben een theologische bril op, dus let op als je denkt te 
lezen dat we ons niet meer aan Gods Torah hoeven houden!! 

• Context is Gods hele Woord, en elk vers wat “wegvalt voor de Wet is 
afgeschaft theologie” versterkt het feit dat we Gods Torah uit liefde 
dienen na te leven.


