If Abraham's righteousness was obtained only
through faith, and not obedience, why does the Bible
say that God blessed him because he obeyed the
Torah?

Als de gerechtigheid van Abraham alleen door geloof en
niet door gehoorzaamheid werd verkregen, waarom zegt
de Bijbel dan dat God hem zegende omdat hij de Tora
gehoorzaamde?
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Abraham's Torah

De Tora van Abraham

The LORD appeared to Isaac just as He had
appeared to Abraham. He told him, "I will establish
the oath which I swore to your father Abraham"
(Genesis 26:3). He restated the promise to multiply
his descendents, to give them the land and to bless
all nations through them "because Abraham obeyed
Me and kept My charge, My commandments, My
statutes and My laws" (Genesis 26:5). Isaac was
inheriting the Abrahamic blessing because Abraham
had merited God's favor.
How did Abraham keep God's charge,
commandments, statutes and laws? The
commandments of God's Torah—His divine law—had
not been given yet. Did Abraham know all the laws of
the Torah given through Moses at Mount Sinai? If not,
how could he be said to have kept them?
Rashi claims that this means Abraham kept the entire
Torah and the oral traditional law of Judaism. That
seems like a stretch, but what does it really mean?
What laws did Abraham keep?
Some say that Abraham knew the laws of God
because they had been handed on to him
through the line of Noah. Other sources imagine
that perhaps he had a book written by Enoch that
contained the laws that would be given at Sinai.
Still others say that God communicated all the
laws to him in advance of giving the Torah at
Sinai.
Another opinion has it that he kept all the laws he
knew, such as the basic laws of morality and
stipulations God had revealed, like circumcision.
Whatever the case may have been, it is important to
note that Abraham's righteousness was not a matter of
faith without obedience. Anyone who teaches that
observing God's laws is contrary to the life of faith
should consider this verse. The Bible says that God
passed the blessings and promises to Isaac because
Abraham obeyed God's laws. This is in keeping with
what the Apostle Paul teaches when he says, "Is the
Torah then contrary to the promises of God? May it
never be!" (Galatians 3:21). James, the brother of
Yeshua, shows that the life of faith results in
obedience to God's laws:

De HEERE verscheen aan Izaak, net zoals Hij aan
Abraham was verschenen. Hij zei tegen hem: "Ik zal de
eed bevestigen die Ik je vader Abraham heb gezworen"
(Genesis 26:3). Hij herhaalde de belofte om zijn
afstammelingen te vermenigvuldigen, om hen het land te
geven en om alle volken door hen heen te zegenen
"omdat Abraham Mij gehoorzaamde en mijn bevel, mijn
geboden, mijn inzettingen en mijn wetten bewaarde"
(Genesis 26:5). Izaak erfde de Abrahamitische zegen
omdat Abraham Gods gunst had verdiend.
Hoe kon Abraham het bevel, geboden, inzettingen en
wetten van God bewaren? De geboden van Gods Tora zijn goddelijke wet - waren nog niet gegeven. Kende
Abraham alle wetten van de Tora die door Mozes op de
berg Sinaï waren gegeven? Zo niet, hoe zou hij dan
kunnen zeggen dat hij ze had gehouden?
Rashi beweert dat dit betekent dat Abraham de hele Tora
en de mondelinge traditionele wet van het jodendom hield.
Dat lijkt nogal wat, maar wat betekent het eigenlijk? Welke
wetten hield Abraham?
Sommigen zeggen dat Abraham de wetten van God
kende omdat ze aan hem via de lijn van Noach waren
overgedragen. Andere bronnen veronderstellen dat hij
misschien een boek had, geschreven door Henoch, dat de
wetten bevatte die op de Sinaï zouden worden gegeven.
Weer anderen zeggen dat God al de wetten aan hem
heeft gecommuniceerd in afwachting van het geven van
de Tora op de Sinaï.
Een andere mening is dat hij alle wetten bewaarde die hij
kende, zoals de basiswetten van moraliteit en bepalingen
die God had onthuld, zoals de besnijdenis.
Hoe het ook zij, het is belangrijk op te merken dat de
gerechtigheid van Abraham geen kwestie van geloof was
zonder gehoorzaamheid. Iedereen die leert dat het naleven van Gods wetten in strijd is met het leven vanuit het
geloof, zou dit vers moeten overdenken. De Bijbel zegt dat
God de zegeningen en beloften aan Isaak heeft doorgegeven omdat Abraham de wetten van God gehoorzaamde.
Dit komt overeen met wat de apostel Paulus leert wanneer
hij zegt: "Is de Tora dan in tegenspraak met de beloften
van God? Dat zij verre!" (Galaten 3:21). Jakobus, de broer
van Yeshua, laat zien dat het leven van het geloof
resulteert in gehoorzaamheid aan Gods wetten:
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You see that faith was working with his works, and
as a result of the works, faith was perfected.
(James 2:22)

Je ziet dat het geloof met zijn werken werkte, en als
gevolg van de werken werd het geloof vervolmaakt.
(Jakobus 2:22)

Keeping God's commandments is an important
part of practicing the faith of Abraham: "Yeshua
said to them, 'If you are Abraham's children, do the
deeds of Abraham'" (John 8:39).
.

Het houden van Gods geboden is een belangrijk onderdeel van het praktiseren van het geloof van Abraham:
"Yeshua zei tegen hen: 'Als u Abrahams kinderen bent,
doe dan de daden van Abraham'" (Johannes 8:39).
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