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Hoofdlijnen Hebreeuws �� Grieks

Onderwerp Hebreeuws Grieks
- Cultuur Oosters Westers

- Levensstijl Godgericht mensgericht

- Godsbeeld coöperatief onafhankelijk

consistent wispelturig

- Geloofsbeleving cyclisch/plastisch lineair/gekaderd

- Leermethode vragend leren consumeren

- Waarheidsbevinding tekenen model/theorie

- Sociale cohesie gemeenschap individu

generaties heden

- Visie op Tora levensweg heilsweg

- Tijdrekening 7-tallen 10-tallen

- Religieuze kalender Moadim JHWH kerkelijk jaar



Visie op Tora

1. Tora: Geen status-quo

2. Theologisch verschil tussen de 2 aanvliegroutes:

Grieks of Hebreeuws

– Heilsweg �� Levensweg

– optioneel extraatje �� noodzakelijk

3. Wat is wettisch?



Tora: geen status quo
Tora is altijd aangegroeid. Gods inzicht neemt niet toe, maar de 
mens ontvangt voortschrijdend inzicht op het juiste moment:

• Voor zondeval: De beste manier om te leven

• Na zondeval: De beste manier om te overleven in een zondige 
wereld

• Aartsvaders: De beste manier om een gemeenschap te 
vormen

• Sinai: De beste manier om een volk te worden 

• Moab: De beste manier om een eigen land te bezitten

NB! De heilige Geest breidt Tora niet verder 

uit. Schrijft alleen de Tora in ons hart.

• Bergrede: De beste manier om als getuige te leven

• KRUIS: De beste manier om alle mensen van alle tijden en 

alle naties met God te verzoenen � dieroffers passée.



Levensstijl of heilsplan?
Gedachtentrigger: Kun je zondigen en 
je toch helemaal aan de Wet houden?
� Voorbeeld: U bent betrokken bij een knokpartij. 

Slachtoffer komt in het ziekenhuis, revalideert en heeft 
geen blijvend letsel.

1. Wat is het gevolg voor u?
2. Wanneer bent u schuldvrij?
3. Heeft u zich aan de wet gehouden?

� Knokpartij in Bijbel: Ex. 21:18-19 � Dezelfde vragen

GENADE/HERSTEL is ONDERDEEL VAN DE WET !!
De Tora: norm + weg van herstel (= rechtssysteem)
Je aan de Wet houden:
= de norm erkennen en willen volgen
= mank gaan aan de norm � herstelweg volgen

Ex.21:18-19

Wanneer mannen onenigheid 

krijgen en de een slaat de ander 

met een steen of met zijn vuist, 

zodat hij weliswaar niet sterft, 

maar wel het bed moet houden –

als hij weer opstaat en buiten 

wandelt met zijn staf, gaat hij die 

hem sloeg, vrijuit. Alleen moet hij 

diens gedwongen rusttijd 

vergoeden en hem geheel laten 

genezen.



Voorbeeld Elisabeth en Zacharias (Luk.1:6)

Waren Zacharias en Elisabeth zonder zonden?

Zij streefden naar de norm en bewandelden de 

herstelweg consequent.

Luk.1:6

Zij waren beiden rechtvaardig 

voor God en wandelden 

onberispelijk volgens alle 

geboden en verordeningen van 

de Heere.



Levensstijl of heilsplan?
Wat is het belangrijkste onderdeel vd TORA?

� Griek: 10 geboden
� accent op normatieve deel van de wet

Als je je 100% hield aan de voorschriften (norm + 
herstelweg), dan was je nog niet behouden. Waarom?
De Tora heeft een GODS-deel dat geen mens kan doen.
God neemt offers aan � Dat heet ?????

- eerst dieroffers

- sinds Christus het Volmaakte Offer

Wat is voor Hebreeër belangrijkste onderdeel vd Tora?

� Grote Verzoendag 
� accent op Gods deel vd Tora
� De Griek heeft dit ook begrepen! � hecht aan het kruis

Daarom worden mensen behouden!

Verzoening



� Welk Grieks denken is logisch als de Wet alleen 

een normatief deel zou hebben?:

� wet �� genade In feite: norm �� herstel 

� Griek wil van die wet af

� Griek laat Christus de Wet vervangen, echter

� Het kruis is toegevoegd aan de Tora. Als het niet was 
toegevoegd, dan …… nog steeds dieroffers brengen.

� Hebreeër ziet de Wet completer:

� Normatief deel

� Hersteldeel –mensdeel-

� Verzoening –Godsdeel-

Genade 

zit in de 
Wet

Hebr.10: 9,18
Zie, Ik kom om Uw wil te 
doen, o God. Hij neemt het 
eerste weg om het tweede 
daarvoor in de plaats te 
zetten. .. Waar er nu 
vergeving voor is, is er 
geen (dier)offer voor de 
zonde meer nodig.



Is de Tora nu levensstijl of heilsplan?

NB! Het kruis is toegevoegd aan Tora

Voor de mens een levensstijl, 

voor God een heilsplan.



De Griek moet
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Aanvliegroute bepaalt wat je ziet.

Als het model gaat bewegen, blijkt het 

een jonge vrouw!

- Spreek je haar aan als ‘oude vrouw’, 

dan blijft ze zitten 

� Tora blijft dood

- Spreek je haar aan als ‘jonge 

vrouw’, dan staat ze op 

� Tora gaat leven

Tora dood of levend?

Griek �� Hebreeër

oude vrouw jonge vrouw



De Tora: openbaring voor het leven

Ps.147:19-20 Mazzelaars van de wereld!

Hebreeuws denken: 

- Wetten zijn de weg waarlangs het doel wordt 

bereikt.

- Tora is OPENBARING om Gods doel met het leven  

te bereiken

Ps. 147:19-20

Hij maakt Jakob Zijn woorden 

bekend, Israël Zijn verordeningen 

en Zijn bepalingen. Zo heeft Hij 

voor geen enkel ander volk 

gedaan; die kennen Zijn 

bepalingen niet. Halleluja!



Tora is noodzakelijk

Kleine handeling � enorme 

impact Eerste steen onschuldig

Mens overziet zijn handelen niet!!



Wie wint de pot?

Wie de meeste stappen vooruit kan denken!

God!!!!

Lange termijn denken bij de mens is zeer beperkt



Conclusie: Waarom een Tora?

Omdat de mens:

• lange termijn consequenties niet overziet 

– causale verbanden zoek

• Zijn intellect te beperkt is

Daarom heeft God de mens de Tora gegeven.

Tora is ‘handbook for LIFE’
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Wat is wettisch?

Regel: maximum snelheid 80 km/h

Drie Houdingen:

1. Ik rijd 80, dat zal wel het beste zijn.

2. Ik rijd 120, ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd.

3. Ik rijd 40, dan weet ik zeker dat ik goed zit.

Wie is vrij? Wie is wettisch?

Wat is 2 voor iemand? 

Wie is slaaf waarvan?

1. Geen slaaf, vertrouwt de wet(gever)

2. Slaaf van eigen hoogmoed � anarchist

3. Slaaf van eigen angst � wettisch

A-

nar-

chist



Wetticisme komt voort uit angst

VB Het gedekte hoofd � 4 vrouwen, 1 gedrag:

1. Uit respect voor God; wilt God ermee dienen

2. Uit angst voor God; anders … je naam mss uit het 
Levensboek gewist

3. Uit aanpassing; respect voor de cultuur, vrije keus

4. Uit angst voor afwijzing van mensen; groepsdruk 
maakt het tot verplichting

Als (godsdienstig) gedrag voorkomt uit:

� angst voor Gods afwijzing � wetticisme

� angst voor afwijzing van mensen � slaafsheid

� Respect voor God of mensen � vrije keus

Oordelen op basis van gedrag is onmogelijk. 

Motivatie is bepalend!



Zijn gelovigen die zich aan Gods Wet willen 

houden (bijv. sabbat, rein vlees, LHF) wettisch?

Zijn gelovigen die zich aan christelijke cultuur 

houden (bijv. zondag, alle vlees, Kerst) wettisch?

Weet je niet � onder gedrag zit motivatie!
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Levensstijl

Belijden &

Vergeving

Raadplegen 

wetenschap
Raadplegen:

- God/Tora 

Hebreeër: grijze èn rode weg               Griek: alleen grijze weg

Meer oefenen

Hebreeuws => Godgericht:

op basis van God/Tora

Grieks => mensgericht:

op basis van eigen 

inzicht (Jes. 5:21,24)

Meer oefenen

- Wetenschap

OPLOSSING OPLOSSING
Bron problemen

1. Zonde

2. Onwetendheid

3. Onervarenheid


