Sjema Yisraël
Deel 7
Thora

De wet van G-d
Degenen die de wet houden worden vaak omschreven als legalistisch,
mensen zonder ziel en intelligentie, een stompzinnige volgeling van een
archaïsche religie. Het tegendeel is waar, de wet zoals het begrepen
wordt in Israël, is een licht op de mens zijn pad, degenen die daarop
wandelen zullen voorspoedig zijn. De Psalmist zegt het als volgt: “Uw
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad,” Psalm
119:105.
Het Hebreeuwse woord Thora wordt volgens een Midrasj gerelateerd
aan het woord ‘or’ (licht). Licht op je weg zorgde er voor dat je zag waar
je wandelde en ook dat het slangen verdreef. Het laat ook de dubbele
functie van Thora zien: verlichten en onderwijzen aan de ene zijde, en
aan de andere kant zien we het als een bron die bescherming bied. De
profeet Jesaja brengt dezelfde associaties in herinnering wanneer hij
zegt over wetteloze mensen, “er is geen licht in hen.” (Jesaja 8:20).
Begrijpt u de Joodse weerstand tegen Christelijk onderwijs? Het heeft
hoofdzakelijk te maken met de Christelijke verwerping van de wet, er
was zelfs een scheiding tussen Joods-christelijke groeperingen en
Christenen uit de heidenen om dezelfde reden! De wet is dus het
centrale punt van meningsverschil en moet daarmee ook het centrale
punt van verbroedering gaan worden.
1. Wanneer werd de wet van G-d voor het eerst benoemd?
Genesis 2:16-17 “En de Here G-d legde de mens het gebod op: Van alle
bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van
goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan
eet, zult gij voorzeker sterven.”
Alle belangrijke geboden staan in de vijf boeken van Mozes, dit is de
Thora. Daarnaast wordt het woord Thora ook gebruikt voor de 10
geboden, zie Exodus 20:2-17.
De eerste woorden die de Almachtige richt tot Adam klinken als een
bevel. Het werkwoord tsawah (bevelen) wordt in Genesis 2:16 gebruikt,
hiervan is het woord Mitswa afgeleid (gebod of verplichting). Daarmee
werd het houden aan G-ds eerste opdracht gezien als een Mitswa. Een
jongen die op twaalfjarige leeftijd komt en deel gaat uitmaken van het
verbond, wordt een zoon van het verbond genoemd en doet dan Barmitswa, een meisje zal dat op elfjarige leeftijd doen (Bat-mitswa =
dochter van het verbond). De Thora als ‘wet’ is eigenlijk ook geen goede
omschrijving, omdat dit erg wettisch aandoet. Het Hebreeuwse Thora
komt van het werkwoord yarah dat onderwijzen betekent. Net zoals het
gebruikt wordt in Leviticus 10:11 om de Israëlieten te onderwijzen. Het
Sjema Yisraël (hoor Israël) geeft dezelfde onderwijzing om dit door te
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geven aan je kinderen (Deuteronomium 6:3-9). Thora en Mitswa horen
bij elkaar en zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.
2. Hoe moeten mensen de wet van G-d ontvangen?
Psalm 119:29 “Doe de weg der leugen van mij wijken en schenk mij
genadig Uw wet.”
Exodus 24:12 “De Here zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en
blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die
Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.”
3. Waarom moeten mensen wetten hebben?
Deuteronomium 7:7-11 “Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander
volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt
gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed
hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke
hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de
koning van Egypte, opdat gij zoudt weten, dat de Here, Uw G-d, de enige
G-d is, de trouwe G-d, die het verbond en de goedertierenheid houdt
jegens wie Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden, tot in duizend
geslachten; maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent
Hij vergelding door hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie
Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij het. Onderhoud dus het
gebod, de inzettingen en verordeningen, die ik u heden gebied na te
komen”.
Exodus 19:4-6 “Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan,
en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu
dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart, dan
zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk.”
Psalm 119:41-48 “Dat Uw goedertierenheid over mij komen zal, o Here,
Uw heil naar Uw belofte; opdat ik mijn smader iets heb te antwoorden,
want ik vertrouw op Uw woord. Neem het woord der waarheid niet
geheel van mijn mond, want Uw verordeningen verbeid ik, opdat ik Uw
wet bestendig onderhouden zal, voor altoos en immer. Dan zal ik
wandelen op ruime baan, want ik zoek Uw bevelen. Ook zal ik voor
koningen over Uw getuigenissen spreken zonder mij te schamen. Ik toch
verlustig mij in Uw geboden, die ik liefheb; daarom hef ik mijn handen op
naar Uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik Uw inzettingen.”(ook b.v.
verzen 69,72,97).
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4. Zijn de 10 geboden universeel?
Exodus 20:11 “Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag;
daarom zegende de Here de Sjabbatdag en heiligde die.”
Het Sjabbatgebod grijpt terug op de schepping. Het vormt precies het
centrale deel van de tien verordeningen die apart aan Mozes werden
gegeven. Het was zo belangrijk dat G-d zelf deze schreef in de rots. Het
werd gesteld tot een allesomvattende wet, die voor alles en iedereen
gold, zelfs G-d zelf onderhield deze wet. G-d gaf Zijn zegen aan deze
wet en zal ieder mens die deze wet onderhoud daarmee zegenen.
5. Waren er meerdere van zulke wetten?
Deuteronomium 5:32,33 “Onderhoudt ze naarstig, zoals de Here, Uw
G-d, u geboden heeft; wijkt niet af, naar rechts noch naar links. Heel de
weg, die de Here, Uw G-d, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft
en het u wel ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.”
Alle wetten die de Almachtige aan Mozes gaf waren belangrijk. Iedere
wet was bedoeld ‘opdat het de mens wel mag gaan’ Deuteronomium
5:29. Dit betekent dat alle 613 wetten uit de Thora (wetboek van Mozes)
serieus genomen moeten worden.
6. Zijn er wetten die niet langer van toepassing zijn tegenwoordig?
Leviticus 25:44 “Maar uw slaaf of slavin, die gij houdt, zullen zijn uit de
volken rondom u; uit hen zult gij een slaaf of slavin kopen.” (vergelijk
Exodus 21:4; Deuteronomium 21:10-12)
Slavernij is niet meer van toepassing!
Wat denkt u van de volgende wetten:
Exodus 21:15,17 “Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood
gebracht worden. Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter
dood gebracht worden.
Exodus 21:23-25 “Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven
voor leven, oog voor oog, tand voor tand. Hand voor hand, voet voor
voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem.”
Hoe straffen we tegenwoordig? Zouden we blij zijn met de invoering van
deze wetten? Waarom wel? Waarom niet?
Sommige wetten daarentegen zijn heel belangrijk om in je eigen leven
toe te passen, neem nu bijvoorbeeld de wetten over Tsitsiet, Numeri
15:37-41; Deuteronomium 22:12 “De Here nu zeide tot Mozes: Spreek
tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan
de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de
gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken.
Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij
al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw hart of
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uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden,
opdat gij gedenkt en volbrengt al Mijn geboden en heilig zijt voor uw G-d.
Ik ben de Here, uw G-d, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om u tot
een G-d te zijn; Ik ben de Here uw G-d.”
Het zou sommige mensen zeker kunnen helpen als ze dit deden! Alleen
de blauwpurperen draad ontbreekt tegenwoordig in de Tsitsiet, pas als
de Tempel herbouwd zal worden moet deze draad wederom in de
kleding verwerkt worden.
Kleding is een moeilijk punt denk maar eens aan het volgende:
Deuteronomium 22:5 “Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een
man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is
de Here, uw G-d, een gruwel.”
Deuteronomium 22:11 “Gij zult u niet kleden met een kleed van tweeërlei
stof, wol en linnen tezamen.” Volgens Maimonides droegen heidense
priesters en de volkeren gemengde kleding (Kilim 9:1; Guide 3:37)
Of de volgende landbouwwet uit Deuteronomium 22:9:
Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei zaad bezaaien, opdat niet de
gehele oogst van het zaad dat gij gezaaid hebt, en de opbrengst van de
wijngaard aan het heiligdom vervalt.” Wederom zegt Maimonides
hierover, dat heidense volkeren geen onderscheidt maakten in
verschillende zaden en alles door elkaar planten. (Kiddushin 39a)
7. Zijn de wetten in relatie tot de Tempel nog belangrijk vandaag de dag?
Exodus 20:24,25 “Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken en daarop
offeren uw brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen.
Op elke plaats waar Ik Mijn Naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u
zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan
moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw
houweel bewerkt, ontwijdt gij het.”
Deuteronomium 12:5,6 “Maar de plaats, die de Here, uw G-d, uit het
gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar Zijn Naam te vestigen,
om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan.
Daarheen zult gij brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en
uw wijgeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de
eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee.”
Elke plaats die de Here zich verkiest is verbonden aan het land Israël.
(Deuteronomium 16:2) De Tempel is de plaats bij uitstek waar Hij te
midden van Zijn volk wil wonen. Het zal allemaal anders worden als de
derde Tempel gebouwd gaat worden. De vraag is natuurlijk wanneer zal
dat gebeuren? Let wel: De eerste plaats die de Here zich verkoos was
Sjilo. Jeruzalem is volgens de profetieën van Ezechiël de plaats waar de
Here de derde tempel zal laten bouwen.
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8. Welke wetten zijn het belangrijkste?
Deuteronomium 10:5 “Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik
legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals
de Here mij geboden had.”(Exodus 25:16; 1 Koningen 8:9)
Deuteronomium 31:26 “Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des
verbonds van de Here, uw G-d, opdat het daar tot getuige tegen u zij.”
De decaloog (10 geboden) waren geschreven door G-d (Deuteronomium
10:4), de overige wetten waren geschreven door Mozes in een wetboek.
De tien Woorden waren op steen geschreven, vrijwel onverwoestbaar!
De overige wetten waren geschreven in een boek op minder duurzaam
materiaal. De 10 geboden werden toevertrouwd aan Mozes, die ze in de
ark plaatste; terwijl Mozes de overige wetten aan de priesters
toevertrouwde en de rol werd naast de ark gelegd. Dit was het wetboek
dat later gevonden werd bij de grote schoonmaak, ten tijde van koning
Josia, en hetgeen gebruikt werd om het Pesach te vieren (2 Kronieken
34:15,31; 35:6,12). De wet van G-d opgeschreven door Hem zelf is het
allerbelangrijkste en geldt in het gehele universum. De overige wetten
(slechts 613 in totaal) waren bijeengebracht in het wetboek van Mozes
om temidden van de volkeren een heilig volk te zijn, apart en volledig
toegewijd aan de Almachtige. ‘Weest heilig want Ik ben heilig’, zei de
Here. Zodat zij konden worden als een volk van priesters temidden van
de gehele wereld.
9. Welke wetten zijn bindend voor zowel Joden als Christenen?
Handelingen 15:19-21 “Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die
zich uit de heidenen tot G-d bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar
hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de
afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.
Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar
hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.”
Voor de Joodse broeders was het duidelijk een moeilijke beslissing om
heidenen met andere praktijken toe te laten in de gemeenschappen. De
basis van de gemeenschap met de wekelijkse lezingen uit de Thora (vijf
boeken van Mozes) vormde de outline voor zowel Jood als heiden. Voor
de heidenen was het echter noodzakelijk dat ze in ieder geval, om niet in
opspraak te zijn met de omgeving en andere gelovigen, dat zij geen
afgoden, geen hoererij en kosjer eten zouden hebben zonder enige vorm
van bloed er in. Het is duidelijk dat elke gemeenschap let op hoe de
mens zich gedraagt, zwaktes en eetgedrag!
Er waren volgens de Rabbijnen zeven Bijbelse wetten die de kinderen
van Noach behoorden te respecteren (zogenaamde zeven Noachitische
wetten). Verbod op afgoderij, vloeken, moord, seksuele zonden, diefstal,
het eten van bloed (Genesis 9:4), en als laatste de verplichting voor het
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opzetten van een goed rechtssysteem. (Sanhedrin 56-60; Yad Melachim
8:10; 10:12; Genesis Rabbah 34). Natuurlijk waren deze zeven wetten
slechts de belangrijkste regels, waaruit allerlei andere wetten afgeleid
konden worden. Feitelijk functioneren de 10 geboden op dezelfde wijze,
want alle wetten uit het wetboek van Mozes zijn ook terug te voeren op
de tien Woorden. Alle heidenen die naast de Noachitische wetten ook
nog de Joodse Thora wilden volgen waren vrij om dit te doen (Yad
Melachim 10:9-10).
10. Wanneer teshuvah (vernieuwing van het verbond) door de mens
gedaan wordt, houdt dit dan in dat de wetten van ondergeschikt belang
zijn?
Jeremia 31:31-33 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat
Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond
sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb
ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te
leiden: Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen
ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het
huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik
zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal
hun tot een G-d zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Ezechiël 11:17-20 “Zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de
volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik
zal u het land Israël geven; zij zullen daar komen en daaruit verwijderen
al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen; Ik zal hun één hart geven
en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit
hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar
Mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig Mijn verordeningen
onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een G-d
zijn.”(Zie ook Ezechiël 36:26,27).
11. Heeft de onderwijzing van het Berit haChadassah de wet vervangen?
Romeinen 3:31 “Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking?
Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.”
Matteüs 5:17-19 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat,
zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn
geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de
mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch
wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.”
(zie ook 5:20-22; 27-28).
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Jakobus 1:22-25 “Weest daders van het Woord en niet alleen hoorders:
dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet
dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in
een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwt, is heengegaan en
heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de
volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een
vergeetachtige hoorder, maar als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in
zijn doen.”
Abot 1:3 heeft een Talmoedisch principe: ‘Weest niet als dienaren die de
meester dienen vanwege een beloning; maar dient hem zonder de
voorwaarde van een beloning.”
Ook de latere Geschriften wijzen op Thora als de belangrijkste weg voor
de volgeling. Het is belangrijk om onze Here op de juiste wijze te dienen.
12. Waarom zit er in het nieuwe verbond ook de wet?
Romeinen 7:12 “Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en
rechtvaardig en goed.”
Johannes 14:15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden
bewaren.”
13. Wat is het karakter van de heiligen in het laatst der dagen?
Maleachi 4:4 “Gedenkt de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem op
Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.”
Openbaring 12:17 “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen
om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de
geboden van G-d bewaren en het getuigenis van Yeshua hebben.”
Openbaring 14:12 “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden
G-ds en het geloof van Yeshua bewaren.”
14. Hoe reageren de volkeren op de wet in de Messiaanse tijd?
Jesaja 2:2,3 “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de
berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij
zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts
heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij
opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de G-d Jakobs, opdat
Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”
(ook 42:1-7; Micha 4:1,2)
Openbaring 21:24 “En de volken zullen bij haar licht wandelen en de
koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar.”
Thora is niet de wet van priesters, Levieten of Israëlieten, maar van de
gehele mensheid. Haar poorten staan open voor de rechtvaardige die
naar waarheid leeft en het goede nastreeft (Torath Kohanim 86b).
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Volgens de Joodse traditie werd de Thora juist in de woestijn gegeven,
een verlaten plaats door niemand bewoond, zodat alle 70 volkeren
hetzelfde recht op de wet van G-d hebben (Mechilta Yitro 5; Shabbath
88b).
Abodah Zarah 3a zegt het volgende: “Een heiden die Thora bestudeerd
is als de kohen hagadol, de hogepriester.”
15. Wat was de bedoeling van de wet?
Psalm 119:52-55 “Hoezeer overmoedigen mij bespotten, van Uw wet
wijk ik niet. Als ik denk aan Uw verordeningen van ouds, o Here, dan ben
ik getroost. Verontwaardiging greep mij aan vanwege de goddelozen, die
Uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij tot snarenspel in het huis van
mijn vreemdelingschap. Des nachts gedenk ik Uw naam, o Here, en
onderhoud ik Uw wet.”
Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.”
Spreuken 6:23 “Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een
licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven.”
Avodah Zarah 27b “De wetten van de Thora werden gegeven zodat de
mens daardoor zal leven, niet dat zij daardoor zullen sterven.”
De wet der vrijheid
Wat is de waarde en autoriteit van de oude wet van Mozes voor de
moderne mens, Joden of Christenen?
We begrijpen de wetten van de Bijbel niet als we het reduceren tot een
vijandige kern tegen de mensheid gericht, die mensen hun vrijheid van
doen en denken willen ontnemen. Dit wordt zelf bevestigd in de Schrift.
De eerste stappen van de eerste mens Adam op aarde en de eerste
schreden in het woestijnstof door het volk Israël, net bevrijdt uit Egypte,
zijn beide in ritme met de wet (Genesis 2:4,16; Exodus 20). In de traditie
van Israël wordt de wet feitelijk geassocieerd met vrijheid. Ondanks de
tekst van Exodus 32:16 waarin beschreven staat dat de wet gegraveerd
werd (haruth) als onveranderlijk. Een oude interpretatie op deze tekst
zegt: “lees niet haruth (gegraveerd) maar heruth (vrijheid).” Het lijkt een
spel van woorden die de oude Rabbijnen gebruikten maar het is in feite
een zeer serieuze associatie, die ook terug te vinden is in Jakobus 1:25
en 2:12. “…de volmaakte wet der vrijheid…”
Een Bijbelse wet is anders dan een menselijke wet, deze werd bepaald
door G-d! De Almachtige zelf gaf deze wetten om de mensheid te
dienen, zodat de mens hun eigen identiteit kon vinden en tot volle
wasdom kon komen. De wet van Israël werd ook gegeven met een
universeel perspectief en is daarom altijd relevant. De Almachtige die
zich in menselijke taal duidelijk maakte. De Thora werd toevertrouwd aan
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Israël. Het is niet verwonderlijk dat ook de omliggende volken
vergelijkbare wetten hebben. De Babylonische wetten van Hammurabi
(+/- 2000 A.M.) en de Hethitische wetten (+/- 2300 A.M.) waren
bijvoorbeeld ouder en behandelen ongeveer op een zelfde wijze
verschillende onderwerpen. Om die reden en ook omdat inhoudelijk er
overeenkomsten gevonden werden, concludeerden enkele geleerden dat
Israël daarmee afhankelijk was van haar culturele omgeving. Toch zijn er
ook duidelijke verschillen!
Het eerste belangrijke verschil is, de Bijbelse nadruk op de waarde van
de mens boven het materiele en de maatschappij. In Babylon werd een
dief veroordeeld tot de doodstraf, de Bijbel verlangd alleen een
vergoeding die het verlies compenseert. Het leven van een Israëliet was
waardevoller dan welk voorwerp dan ook! In de Israëlische maatschappij
was er gelijkheid bij de toepassing van de wetten op zowel de Israëliet
als de vreemdeling die in uw steden woont. De wetten golden voor
iedereen, niemand uitgezonderd. Een koning stond niet boven de wet!
Dit was wel anders in Egypte of Babylon. Daarnaast waren Bijbelse
wetten anders omdat in alle wetten de basis G-d is. In wetboeken en
contracten van het Midden-Oosten was het uitzonderlijk als G-d daarin
werd vermeld, dit was in Israël een fundament. Alle wetten in de Bijbel
hebben de zin: “want Ik ben uw G-d.” Elke wet is een manifestatie van
het verbond dat G-d met de mens sluit (Hosea 8:1). Een Bijbelse wet is
dus geen manipulatie of menselijk streven om iets te regelen maar een
uiting van de Almachtige. Het is een kado en een speciale openbaring
van boven.
Iedere wet is persoonlijk gericht aan de mens met impact op de
universele mensheid. Het gaat alle mensen aan, mannen en vrouwen,
binnen en buiten Israël. Het is waar dat er twee soorten wetten zijn: de
universele voor de naties (Noachitische wetten) en de specifieke voor
Israël. Toch is de Bijbelse hoop dat alle mensen uiteindelijk zullen
wandelen naar alle wetten en verordeningen van G-d (Maleachi 4:1,2).
Dit is ook terug te vinden bij de schepping, alle mensen stammen af van
dezelfde stamvader en stammoeder. De gehele mensheid die
uitgenodigd word om te rusten op de zevende dag (de Sjabbat). Juist
deze wet staat ook centraal in de tien geboden. Wetten ten aanzien van
wat men wel of niet moet eten kunnen allen herleid worden naar de
schepping. Vergelijk maar eens de bewoordingen van Genesis 1:24-26
met Leviticus 11. Het gedeelte “wees heilig, want Ik ben heilig” was
bedoeld voor de gehele mensheid.
Naast deze wetten staan er ook nog zogenaamde ceremoniële wetten in
Thora. Alle wetten die verbonden waren aan de Tempeldienst kregen
deze benaming. Niet al deze wetten kunnen gehouden worden omdat er
momenteel geen Tempel is. Er waren ook wetten die de benaming
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sociale wetten kregen: ten aanzien van slaven, de wijze van kleden,
landbouw en de besturing van steden, waar we eveneens niet altijd iets
mee kunnen. Het is opvallend dat juist deze wetten niet in de tien
Woorden terugkeren en eveneens dat deze wetten bij de schepping niet
aan de mensheid waren gegeven. Het karakter van de universele wetten
overstijgt de landsgrenzen, de plaatselijke omstandigheden en tijd. Zo
zijn juist de Decaloog en de Kasjroetwetten van belang voor alle
mensen. Zij stijgen uit boven de overige wetten. Het spanningsveld van
de verschillende wetten, die allen deel uitmaken van de 613 wetten, die
terug te vinden zijn in Thora, vinden we ook terug in het Berit
haChadassah. Sommige wetten werden op een andere wijze behandeld
terwijl andere wetten letterlijk aangeprezen werden. Alle vroege
Christenen waren Joden, vaak religieus actieve Joden, die diep
verankerd waren in de wetten van Israël. Zij bekeken de offerwetten
vanuit een geheel ander perspectief. Alles werd opnieuw geïnterpreteerd
in het licht vanuit de Messias. Daartegenover twijfelden ze nooit aan de
waarde of betwisten zij nooit de inhoud van de tien geboden. Alle eerste
Christenen hielden zich aan de voedselwetten, de feesten, de geboden
zoals b.v. de Sjabbat, enz. Het werd zelfs duidelijk meegegeven als
advies aan de heidenen die wilden toetreden (Handelingen 15:20,21; zie
ook Leviticus 17:14). Alle wetten moeten dus grondig bestudeerd worden
en blijven waardevol voor zowel Joden als Christenen. Pas in latere
tijden, bij een toename van de intrede van broeders en zusters uit de
heidenen, veranderde veel van de oorspronkelijke wetten en werden
veel wetten van G-d als Joods betitelt. Ze werden zelfs niet meer
bestudeerd in de Christelijke kerken.
De wetten van G-d weerspiegelen Zijn persoonlijkheid en karakter. Alle
wetten beginnen met “Ik ben de Here uw G-d.” De tien geboden vormen
bij uitstek de basis van alle andere wetten. Het is de bron waaraan al de
613 wetten verbonden waren. Ieder mens krijgt dezelfde opdracht: G-d
liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (Leviticus 19:10-17;
Deuteronomium 6:5; Matteüs 22:37-39). De wet is het grootste kado
door G-d gegeven aan de mensheid, ontworpen opdat de mens mag
leven. Niet om de mens te veroordelen of te straffen maar, opdat de
mens die zich daaraan houdt gelukkig, wijs en evenwichtig mag zijn. De
wet is daarmee een uiting van G-ds liefde. De profeet Jeremia zegt ook
dat de wet geschreven zal zijn in de harten van de mens (Jeremia
31:33). De Psalmist zingt over de liefde en verheerlijkt de wet (Psalm
119:92). Paulus heeft vreugde in de wet (Romeinen 7:22). Wetten
behoren we dus ook niet te onderhouden uit angst voor straf, maar om
daarmee te tonen, aan de Almachtige, dat we van Hem houden en aan
de medemens, dat we net zoveel respect voor hen hebben als voor ons
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zelf. We volgen wetten uit vrije wil, uit respect en liefde en omdat Hij ons
bevrijdt heeft (Exodus 19:4,5; Psalm 119:41-45).
Dit is het ideaal van de Jood, maar behoord ook het ideaal van ieder
mens te zijn, om te leven naar de wil van G-d. Daarin zullen we Hem
ontmoeten, gaan we begrip krijgen van Zijn onmetelijke liefde en
ontdekken we dat we niet zonder Hem kunnen leven.
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