
Het voortbrengen van de volgende generatie voor het gemeenteleven  

  

Boodschap 2  

  

De functie van de wet als een tuchtmeester (kinderbegeleider RcV) om de 

kinderen tot Christus te brengen  

 

Schriftlezing: Ef. 1:10; 3:9; Rom. 5:20, Gal. 3:19; Ex. 20:3-17; Rom. 7:7-8; 8:3; 3:19-20;   

Gal. 3:23-24  

I. Gods voornemen in Zijn economie is om een doel te volbrengen, namelijk 

dat de goddelijke Drie-eenheid de mens wint om Zijn organisme te zijn; 

Gods economie dient niet voor het uitwerken van het goede van de 

mens; het uitwerken van het goede van de mens is iets van Gods vijand—

Ef. 1:10; 3:9; Mc. 10:17-18:  

A. Door de val van de mens en omdat de mens zichzelf niet kent, werd God 

gedwongen om de wet in te brengen en toe te voegen; toevoegen houdt in dat 

iets er oorspronkelijk niet was; de wet werd later toegevoegd om de 

werkelijke conditie en de ware natuur van de mens bloot te stellen en om zo 

het ware beeld van de mens te laten zien—Rom. 5:20; Gal. 3:19.  

B. De wet beschrijft aan ons wat voor God Hij is, welk beeld Hij draagt en welke 

eigenschappen Hij bezit; de wet is een afbeelding van God dat in het oude 

testament “het getuigenis” van God wordt genoemd—Ex. 32:15; Ps. 78:5.  

C. God beschouwt Zijn wet als Zijn vereiste voor zondaars; de inhoud van de wet 

bestaat voornamelijk uit de tien geboden:  

1. De eerste drie geboden vereisen van ons dat we alleen God hebben en 

naast God geen afgoden hebben—Ex. 20:3-7.  

2. Het vierde gebod vereist van de mens om alleen God en alles dat God 

heeft volbracht voor de mens als zijn tevredenheid en rust te nemen—Ex. 

20:8-11.  

3. Het vijfde gebod vereist van de mens om zijn ouders te eren en zijn 

oorsprong te achterhalen, namelijk de God die de mens schiep—Ex. 

20:12.  

4. Het zesde tot en met het tiende gebod vereist dat de mens de goddelijke 

eigenschappen tot uitdrukking brengt in menselijke deugden—Ex. 20:13-

17.  

D. De wet van God is enkel in staat om de zondige natuur en de verdorven 

daden van de mens bloot te stellen—Rom. 3:20b; 5:20a.  

II. De wet  als het getuigenis van God is een afbeelding of een foto van God, 

daarom is de eerste functie van de wet het openbaren van God; het 

voornemen van God in het verordenen van de wet was om aan Zijn 

uitverkoren en verloste volk te tonen wat voor God Hij is—Ex. 19:3-6:  

A. Hij is een jaloerse God—Ex. 20:5; 34:14; Dt. 4:24; Rom. 9:13; 2 Kor. 11:2.  

B. Hij is een heilige God —Lv. 19:2; Mt. 5:48.  

C. Hij is een liefdevolle God—Ex. 20:12-14; Mt. 22:37-40; Gal. 5:14.  

D. Hij is een rechtvaardige God—Ex. 20:5-6.  

E. Hij is een waarachtige God—Ex. 20:16; 1 Joh. 1:5; Joh. 8:44.  

F. Hij is een pure God—Ex. 20:17; Kol. 3:5; Rom. 7:7-8.  

III. De tweede functie van de wet van God is om ervoor te zorgen dat Zijn 

volk zich realiseert dat zij gevallen en ver weg van God zijn; als een 

zondig en verdorven volk was het voor hen niet mogelijk om God te 

behagen—Rom. 7:7-8, 11; Gal. 3:19:  



A. Het volk Israël dacht dat zij alles dat God van hen eiste, konden uitvoeren; zij 

wisten niet dat zij niet in staat waren om aan Zijn geboden te voldoen en dat 

zij behoefte hadden aan Zijn barmhartigheid—verw. Ex. 19:7-8.  

B. De negatieve kant van de functie van de wet is om onze zonde bloot te stellen; 

los van de wet kunnen we de zonde niet kennen, maar wanneer de wet komt, 

wordt zonde blootgesteld—Rom. 5:13, 20; 4:15; 7:7-8, 11, 13; Gal. 3:19.  

C. Daarom stelde de wet onze conditie bloot en toont de wet ons dat het 

onmogelijk is voor zondaars om te voldoen aan de vereisten van de wet van 

God—Rom. 8:3:  

1. De wet van God is niet in staat om leven te geven—Gal. 3:21.  

2. Er is iets dat voor de wet van God onmogelijk was, doordat zij door het 

vlees van zondaars machteloos was—Rom. 8:3a.  

IV. Een derde functie van de wet is om ons te onderwerpen; wanneer we 

blootgesteld en onderworpen zijn, zullen we ons voor God vernederen; 

indien we de wet niet hadden, zouden we ons nooit realiseren hoe 

zondig we zijn en zouden we nooit onderworpen zijn —Rom. 3:19; verw. 

Mt. 19:16-26.  

V. De wet van God heeft een positieve functie in Gods hand; de wet is de 

beheerder en tuchtmeester (kinderbegeleider RcV) geworden van Gods 

uitverkoren volk om hen tot Christus te brengen – genade—Gal. 3:23-24:  

A. Christelijke ouders moeten in de verzorging van hun kinderen de wet aan hen 

voorhouden; we moeten niet eerst genade aan de kinderen verkondigen—Dt. 

6:7, 20-21; 2 Tim. 3:15.  

B. Indien we hen voorschriften geven volgens de wet, zal de wet hen voor 

Christus bewaren; daarom moeten hen eerst de wet op een krachtige manier 

geven.  

C. De wet zal hen blootstellen, beschermen en bewaren en zal als een beheerder 

dienen om hen voor Christus te bewaren.  

D. De wet werd als een beheerder, een bewaarder en een tuchtmeester 

(kinderbegeleider RcV) door God gebruikt, om over Zijn uitverkoren volk te 

waken voordat Christus kwam en hen op het juiste moment naar Christus te 

begeleiden en naar Christus te brengen — Gal. 3:24.  
 


