
Jezus & de wet 

Het nieuwe gebod 

gehandhaafd moet worden, maar 

dat het een zaak is van het hart.  

De geboden die ik u vandaag heb 

gegeven, zijn niet te zwaar voor u 

en liggen niet buiten uw bereik. 

(…) Nee, die geboden zijn heel 

dichtbij, u kunt ze in u opnemen 

en ze u eigen maken, u kunt ze 

volbrengen (Dtr. 30: 11,14). De 

Statenvertaling vertaalt het laat-

ste vers als: Want dit woord is 

zeer nabij u, in uw mond, en in 

uw hart, om dat te doen. Jezus 

werd geconfronteerd met allerlei 

theoretische discussies over wat 

wel en wat niet mocht. Hij brengt 

de wet terug bij de kern. Wat zit 

er in jouw hart? Hoe kijk jij? Wat 

doe jij? 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 

moeten jullie elkaar liefhebben. 

Jezus spreekt deze woorden aan 

het eind van zijn leven. Hij heeft 

zijn discipelen de voeten gewas-

sen. Hij beseft dat hij afscheid 

moet nemen. Juist dan drukt hij 

ze op het hart: Heb elkaar lief! 

Elkaar liefhebben is het grootste 

getuigenis, dat je als gelovige 

mensen kunt geven naar mensen 

die Jezus niet kennen. Niet voor 

niets lezen we in het boek Hande-

lingen dat het leven van de eerste 

gemeente grote indruk maakte 

op de mensen in de eerste eeuw 

(Hand. 2: 47-48). De socioloog 

Rodney Stark wijst in zijn  
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Een nieuw gebod 

Joh. 13:34-35 

34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb 

elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefge-

had, zo moeten jullie elkaar liefheb-

ben. 35Aan jullie liefde voor elkaar 

zal iedereen zien dat jullie mijn  

leerlingen zijn. 

Rom. 13: 8-10 

8Wees elkaar niets schuldig, be-

halve liefde, want wie de ander 

liefheeft, heeft de gehele wet 

vervuld. 9Want: 'Pleeg geen over-

spel, pleeg geen moord, steel 

niet, zet uw zinnen niet op wat 

van een ander is' -deze en alle 

andere geboden worden samen-

gevat in deze ene uitspraak: 

'Heb uw naaste lief als uzelf.'  
10De liefde berokkent uw naaste 

geen kwaad, dus de wet vindt 

zijn vervulling in de liefde. 

Schaft Jezus de wet af als hij 

spreekt over een nieuw gebod? 

Het oude is voorbij, het nieuwe is 

gekomen… Je kunt zeggen, dit 

ene gebod dat Jezus geeft vat 

alles samen. Het vat zijn predi-

king samen. Maar het vat ook de 

tien geboden samen. Jezus 

brengt de wet terug bij de essen-

tie er van. Waar gaat het ten 

diepste om? Al in het oude testa-

ment lezen we dat God liefheb-

ben met heel je hart (Dtr. 6:4) en 

je naaste als jezelf (Lev. 19:18) 

de kern is van alles. Als Mozes tot 

het volk Israël spreekt op de 

grens van het beloofde land, dan 

benadrukt hij dat het houden van 

de wet niet een opgelegde ver-

plichting is, die met harde hand  

boeken over de groei van het 

christelijk geloof in de eerste 

eeuwen telkens weer op de lief-

de en de betrokkenheid van de 

christenen. God was bereikbaar 

geworden voor iedereen en er 

was een gemeenschap waar 

men elkaar hielp. Sterker nog, 

een gemeenschap hielp ook 

mensen buiten de kerk. Terwijl 

bij epidemieën de meeste men-

sen wegvluchtten uit de grote 

steden van het Romeinse rijk 

trokken de christenen er juist 

naar toe om mensen te helpen 

en te verplegen. Een enorm ge-

tuigenis over de liefde van chris-

tus voor iedereen! 



tien geboden 

1 Laat in alles zien dat ik je enige God ben 
2 Creëer geen nep goden 
3 Misbruik mijn naam niet 
4 Ontvang de rustdag als mijn geschenk 
5 Heb respect voor je ouders 
6 Vermoord niemand in woorden of daden 
7 Pleeg geen overspel 
8 Eigen je niets toe dat van een ander is 
9 Laten je woorden echt zijn 
10 Begeer niet iets dat een ander heeft 

Liefhebben in de praktijk 

Niemand zal wat hebben tegen de 

opdracht om elkaar lief te heb-

ben. Maar hoe werkt dat dan in 

de praktijk? Met de ene klikt het 

wel, met de andere niet. Mensen 

kunnen soms ongelofelijk inge-

wikkeld zijn. Hoe kun je liefheb-

ben? Er is wel eens een onder-

scheid gemaakt tussen elkaar to-

lereren, accepteren en liefheb-

ben. Bij tolereren, dan laat je 

elkaar met rust omwille van de 

lieve vrede. Bij accepteren, dan 

mag iemand er zijn. Liefhebben 

gaat een stapje verder! Dan weet 

je je verbonden met elkaar. Jouw 

vreugde is mijn vreugde. Jouw 

pijn is mijn pijn. Elkaar zo lief-

hebben lijkt soms misschien on-

mogelijk, wat Jezus zijn discipe-

len leert is om met zijn ogen te 

kijken. Wanneer Jezus in je leeft, 

geeft hij de kracht om lief te heb-

ben. Het gaat er niet om wat wij 

vinden, maar wat Jezus door ons 

heen kan doen. Niet wij staan 

centraal, maar 

Jezus zelf. 

vragen 

Voorbeelden van liefde 

Een nieuw gebod 

verdieping 

belofte & opdracht OT 
Jer. 31:33-34 
Ez. 36: 22-27 
 
belofte & opdracht NT 
1 Joh. 2:3-11 

1 Is het moeilijk om je naaste lief te hebben? Wanneer wel, wanneer niet?  

    Wat vind je van de drieslag tolereren, accepteren, liefhebben?  

    Heb je voorbeelden? Wat helpt je om iemand lief te hebben? 
 

2 Is liefde een gevoel of een keuze? Als het gaat om een gevende liefde,  

    welke mensen in de bijbel inspireren je?  

    Zie je die mensen ook om je heen? 
 

3 Israël kreeg de opdracht Egypte lief te hebben. Wat vind je daarvan? 

   Hoe zouden de Israëlieten er op gereageerd hebben? 
 

4 Hoe ga je er mee om als een poging tot liefhebben wordt afgewezen?  

    Waar komt die afwijzing vandaan? Wat doet dat met jezelf? 
 

5 Hoe kun jij je hart openen voor Jezus, zodat hij door je heen kan werken? 

    Wat zou jij zelf aan Jezus willen vragen? Zijn er concrete stappen  

    die je zou willen nemen om een ander lief te (leren) hebben? 

 
 

    Hoe kijk je terug op deze serie over de tien geboden?  

    Ben je anders tegen de geboden aan gaan kijken?  

    Is er een gebod dat er in het bijzonder uitspringt als je terugkijkt?  

    Met welk gebod zou je verder aan de slag willen gaan? 

weest in Egypte! Ze waren uitge-

buit. Do not hate them. Als je 

blijft haten, dan blijf je een slaaf. 

Als je hen liefhebt, dan bevrijd je 

hen en bevrijd je jezelf! Een an-

der beroemd voorbeeld is dat van 

Corrie ten Boom die na de oorlog 

door een Duitse kampbewaarder 

werd gevraagd of ze hem kon 

vergeven. Al haar pijn uit die tijd 

kwam boven. Maar ineens besefte 

ze, niet ik kan vergeven, Jezus 

vergeeft. Op dat moment gebeur-

de er iets met haar en met die an-

der. 

Voorbeelden van liefde die tegen-

stellingen overwint zijn er te 

over. Een prachtige tekst uit de 

bijbel is het woord dat Mozes tot 

Israël spreekt, als men het beloof-

de land binnentrekt. In Dtr. 23:8 

zegt Mozes: Do not hate an 

Egyptian, because you were a 
stranger in his land (vertaling 

Jonathan Sacks). Een wonderlijke 

uitspraak, want als er één volk 

was dat Israël had pijn gedaan en 

geprobeerd had het van de aard-

bodem te verdrijven, dan was dat 

wel Egypte. Israël was slaaf ge-

Niet wat ik wil doe ik, maar wat ik 

niet wil doe ik. Dat is in een noten-

dop de worsteling van Paulus. Pau-

lus heeft Jezus ontmoet. Heeft de  

Geest ontvangen. Hij zou eigenlijk 

de hele wet niet nodig hebben. 

Gods wet zat toch in zijn hart? 

Maar tegelijkertijd stuit hij in de 

praktijk op zijn zwakten. En zijn 

zonden. Dan spreekt opeens de 

wet. Dan blijkt opeens de wet ook 

nuttig. Niet enkel om te beschuldi-

gen. Maar als steentjes die richting 

geven het pad van Jezus te gaan. 

De wet is niet slecht, zegt Paulus in 

Rom. 7:12, de geboden zijn heilig, 

rechtvaardig en goed. Maar mijn 

behoud komt van Jezus alleen. Hij 

heeft mij bevrijd. Hij redt mij elke 

dag weer. 

Paulus worsteling 


