Een nieuw gebod
613 + 1...?

Joh 13:34-35
•

Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt;
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

•
•

Overtrad Yeshua hier de Torah?
Deu 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets
van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht
neemt.

Joh 13:34-35
•
•

Of verdiepte Hij bestaande geboden?

•

Lev 19:34 De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene
onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen
geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.

•

Deu 10:18 Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling
liefheeft door hem brood en kleding te geven.

Lev 19:18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw
volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

1) Niet nieuw >> bestaand

•
•

Logischerwijs wel:

•
•
•
•

Want Hij sloot af met deze woorden:

Mat 22:37-39. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen
hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel
en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het
tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Dus ook Deu 4:2 (& Deu 13:1-5)
En elkaar liefhebben zoals Hij ons liefhad konden we pas echt doen NADAT
Hij hier rondliep en Zijn leven voor ons heeft gegeven.

2) Niet nieuw >> היקש
•

Een (Hekesh  )היקשgevolgtrekking/samenvoeging van een bestaand gebod
was ook op basis van een ander gebod in Torah namelijk:

•

Deu 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de
HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,
18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun
broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik
Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn
Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.

•
•
•

Bovenstaand gebod met het geboden de naaste lief te hebben maken dat
het niet een echt nieuw gebod is, net zoals Mat 5:28 een samenvoeging is
van bovenstaande gebod en het 7e & 10e gebod

3) Niet nieuw >> Evenbeeld
•

Gen 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis;

•

De opdracht lag feitelijk al vast in naar Wiens beeld de mens is gemaakt.

•

De originele bedoeling was al van elkaar te houden zoals de Vader en Zoon,
dit kon echter pas weer ten volle worden gezien op het moment dat Yeshua
hier op aarde diende tot in de dood.

•

Gen 1:26 …Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

•

Mat 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in
Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Mat 12:18 Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie
Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal
aan de heidenen het oordeel verkondigen.
Mat 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen;
en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb; luister naar Hem!

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Joh 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Joh 5:20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet,
en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
Joh 10:17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het
opnieuw te nemen.
Joh 14:31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de
Vader Mij geboden heeft.
Joh 15:9-10 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf
in Mijn liefde.
Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
Joh 17:26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken,
opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Samenvattend
•

Het kan geen nieuw gebod zijn omdat Yeshua dan een Zondaar is (Deu 4:2)

•

Wat is het dan wel?

•
•
•

1) Uitwerking van het 2e gebod heb uw naaste lief als uzelf (Mat 22:37-40)
2)  היקשvan o.a. Lev 19:18 & Deu 18:18
3) Het is waarnaar (EN waarvoor) we geschapen zijn (Gen 1:26)

