Things get backward if we start to believe that we
must keep God’s Law in order to be saved. Instead,
we should keep God’s Law because we are saved.

We gaan achteruit als we gaan geloven dat we de Wet
van God moeten houden om gered te worden. Doch we
moeten Gods Wet houden juist omdat we gered zijn.
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The Grace vs. Law Concept

Het genade vs. wet concept

This week’s Torah portion contains a lot of laws.
Exodus 21-23 reads like an ancient legal code. Of the
613 commandments that the sages traditionally derive
from the Torah, more than fifty of them are found in
this week’s portion.
For some reason, many Christian teachers seem to
view the laws of the Torah as if they are a bad thing.
It is commonly taught that the law is the opposite of
grace. You might hear someone say, “We are no
longer under the law. We are under grace.” The
implication is that since we have received the
Messiah, we need not concern ourselves with the
laws in the Old Testament. We can call this idea
“Grace vs. Law.”
Let’s think about the Grace vs. Law idea. What do
we mean when we say that we are not under the
law? Does that mean we do not have to keep God’s
rules? For example, does it mean that we can
commit adultery and theft? Of course not. No one
would say that. So what does it mean?
The Grace vs. Law concept is derived from the
writings of Paul. In his epistles, it seems that Paul
pits the two in opposition to each other. He often
says things like “Before faith came, we were kept
in custody under the law” (Galatians 3:23) and “If
you are led by the Spirit, you are not under the
Law” (Galatians 5:18). One might misunderstand
these statements to mean that Christians do not
need to keep God’s rules. Of course, that would be
absurd. Paul realized that some people might
misunderstand his teaching, so he cautioned us
not to suppose that grace gives us free license to
sin against God:

De Torah portie van deze week bevat een heleboel
wetten. Exodus 21-23 leest als een oud wetboek. Van de
613 geboden die de wijzen traditioneel uit de Torah
afleiden, zijn er meer dan vijftig te vinden in het gedeelte
van deze week.
Om de een of andere reden lijken veel christelijke leraren
de wetten van de Torah te zien alsof ze een slechte zaak
zijn. Het wordt algemeen onderwezen dat de wet het
tegenovergestelde is van genade. Je zal misschien
iemand horen zeggen, "We zijn niet langer onder de wet.
We zijn onder genade." De implicatie is dat sinds we de
Messias hebben aanvaard, we ons niet hoeven bezig te
houden met de wetten in het Oude Testament. We
kunnen dit idee "Genade versus Wet" noemen.
Laten we eens nadenken over het genade versus wet
idee. Wat bedoelen we als we zeggen dat we niet onder
de wet zijn? Betekent dat dat we ons niet aan Gods regels
hoeven te houden? Betekent het bijvoorbeeld dat we
overspel en diefstal mogen plegen? Natuurlijk niet.
Niemand zal dat beweren. Wat betekent het dan wel?
Het genade versus wet concept is afgeleid uit de
geschriften van Paulus. In zijn brieven, lijkt het erop dat
Paulus de twee tegenover elkaar zet. Hij zegt vaak dingen
als "Voordat het geloof kwam, werden wij onder de wet
gevangen gehouden" (Galaten 3:23) en "Als u door de
Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet" (Galaten
5:18). Men zou deze uitspraken verkeerd kunnen opvatten
om te zeggen dat christenen zich niet aan Gods regels
hoeven te houden. Dat zou natuurlijk absurd zijn. Paulus
realiseerde zich dat sommige mensen zijn onderricht
verkeerd zouden kunnen begrijpen, dus waarschuwde hij
ons niet te veronderstellen dat genade ons een vrijbrief
geeft om tegen God te zondigen:

What shall we say then? Are we to
continue in sin so that grace may
increase? May it never be! How shall
we who died to sin still live in it?
(Romans 6:1-2)

Wat zullen wij dan zeggen? Moeten we doorgaan
met zondigen, zodat de genade kan toenemen?
Moge dat nooit het geval zijn! Hoe zullen wij, die
aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
(Romeinen 6:1-2)

Do we then nullify the Law through faith?
May it never be! On the contrary, we
establish the Law. (Romans 3:31)

Heffen wij dan de Wet op door het geloof? Moge
dat nooit het geval zijn! Integendeel, wij
handhaven de wet. (Romeinen 3:31)
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If Paul was not teaching believers that they did not
have to keep God’s rules, what was he talking about?
In Paul’s day, many of the Jewish believers taught that
before Gentiles could be part of the kingdom of
heaven, they needed to become Jewish. The idea that
a Gentile must become Jewish before being saved is
what Paul calls being “under the law.” Paul believed
that Gentiles became sons of Abraham and part of the
people of God through faith in Messiah. They did not
need to earn that status by becoming legally Jewish.
They did not need to first come “under the law” in
order to enter the kingdom.
The Bible does not actually teach the idea of Grace vs.
Law. Grace is God’s free gift of salvation for those who
believe in His Son. Law is His loving instruction for
how His people should live. Grace vs. Law is a false
dichotomy. They are not opposed to each other. They
are meant to work hand in hand.

Als Paulus de gelovigen niet leerde dat zij Gods regels
niet hoefden te houden, waar had hij het dan over? In de
tijd van Paulus onderwezen veel Joodse gelovigen dat
niet-Joden Joods moesten worden voordat zij deel konden
uitmaken van het Koninkrijk der hemelen. Het idee dat een
niet-Jood Jood moet worden voordat hij gered kan worden
is wat Paulus noemt "onder de wet" zijn. Paulus geloofde
dat niet-Joden zonen van Abraham werden en deel van
het volk van God door geloof in de Messias. Zij hoefden
die status niet te verdienen door juridisch Joods te
worden. Zij hoefden niet eerst "onder de wet" te komen
om het koninkrijk binnen te gaan.
De Bijbel onderwijst eigenlijk geen genade versus wet.
Genade is God's gratis geschenk van redding voor hen
die in Zijn Zoon geloven. Wet is Zijn liefdevolle instructie
voor hoe Zijn volk moet leven. Genade versus Wet is een
valse tegenstelling. Ze zijn niet tegengesteld aan elkaar.
Ze zijn bedoeld om hand in hand samen te werken.
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