
De vloek van de Thora 
Parasha: Bechukotai - בחקתי : "In mijn inzettingen" 
Thora: Leviticus 26:3-27:34 
Parashat : Jeremia 16:19-17:14 
Evangelie: Lucas 14:1-15:32 
 

 
 
Gedachte voor de Week: 
 
"Ik zal mijn verbond met u oprichten," [betekent] een nieuw verbond, in 
tegenstelling tot het eerste verbond dat u nietig verklaarde [brak] bij de 
zonde van het Gouden Kalf, maar een nieuw verbond, dat niet zal 
worden vernietigd, zoals het zegt, "En Ik zal in een nieuwe verbond gaan 
met het huis van Israël en het Huis van Juda ..." (Rashi citeert Lev.26:9, 
Jer.31:30-31)  
 
Commentaar: 
Het is verleidelijk om te veronderstellen dat alle vloeken van de wet in de 
Messias weggedaan zijn. Het wordt algemeen onderwezen, gebaseerd 
op Galaten, dat "Messias ons vrijgekocht van de vloek van de Thora." 
(Galaten 3:13). Dit lijkt erop te wijzen dat de Thora om zo te zeggen zijn 
tanden heeft verloren. In de Messias zijn de vervloekingen 
weggedaan,maar de zegeningen blijven.  
 
Maar is dat wel zo? 
 
Bij nader onderzoek, wordt het duidelijk dat "de vloek van de wet" 
waarvan in Galaten 3:13 gesproken wordt, de vloek voor 
ongehoorzaamheid is, die in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 staat 
opgetekend. Bovendien brengt de vloek van de wet, in Paulus’ 
zienswijze, de dood – niet sterfelijk dood - maar de eeuwige scheiding 
van God. In die zin brengt "De vloek van de Thora" veroordeling in het 



eeuwige oordeel. Het is de vloek van veroordeling en dood, die op 
Messias was losgelaten. Het is deze veroordeling waarvan we zijn 
verlost. Het is deze veroordeling die aan Zijn kruis is genageld. In één 
van zijn vaak verkeerd begrepen passages, spreekt de apostel Paulus 
van een geschreven document van veroordeling dat aan het kruis 
genageld is. (Kol. 2:14) Maar al te vaak wordt dit document verkeerdelijk 
geïnterpreteerd als de Thora. Het is voor goedbedoelde broeders en 
zusters helemaal niet ongewoon om triomfantelijk te verklaren dat de 
Messias de Thora aan het kruis nagelde. (God verhoede het). 
Vertalingen zoals de NIV (NBG?) stimuleren dit soort interpretatie door 
het genagelde ding met "de geschreven code" te vertalen, een term die 
op een wetboek lijkt te slaan, namelijk de Thora. Het is niet de Thora die 
aan het kruis is genageld. Het is een geschreven verdikt van 
veroordeling, zoals het soort dat een Romeinse rechtbank afleverde. Het 
uit dogma bestaande certificaat van schuld tegen ons, dat ons vijandig 
was, geannuleerd hebbend, heeft Hij het weggenomen, het aan het kruis 
genageld hebbende. (Kol.2:14) Het "certificaat van schuld" dat uit de weg 
werd genomen en aan het kruis genageld, is de veroordeling. 
Veroordeling (d.w.z. de dood) is de ultieme vloek van de Thora. Het is 
deze vloek, die de Messias op Zich nam toen Hij "een vloek voor ons" 
werd. (Galaten 3:13) 
 
Daarom is het onjuist om te veronderstellen dat er niet langer gevolgen 
voor de zonde zijn. Het uiteindelijke gevolg van de veroordeling is 
verwijderd - aan het kruis genageld. Maar de wetten van oorzaak en 
gevolg zijn nog steeds erg veel werkzaam. Zonde oogst nog steeds 
straf. Gehoorzaamheid aan God leidt nog steeds tot zegen. 
Ongehoorzaamheid aan God leidt nog steeds tot schrikwekkende 
gevolgen. 
 
Eindnoten: 
1. Bijv. Rom. 4:15, 5:18-20,7:25-8:1 ,1 Korintiërs 3:9 
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