Col 2:14
Torah aan het kruis genageld….?

Conclusie Rom 7:6:
•

Optie 1 (“directe” context):
- we zijn ontslagen van de wet in onze leden (wet van zonde (en dood))

•

Optie 2 (“bredere” context)
- we zijn ontslagen van de veroordeling (vloek >> doodstraf) van de Wet

Col 2:14 Verschillende versies…..
•
•

NBV Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden
aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.
KJV blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which
was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

•

GNB Hij heeft een streep gehaald door onze schuldbekentenis die met al
haar bepalingen in ons nadeel was en tegen ons getuigde. Hij heeft die
schuldbekentenis vernietigd… (Leidse en Prof Brouwer >> schuldbekentenis)

•

BiGT Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was
bedoeld om ons te veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. ….
Peshitta Hij heeft Zijn mandaten gebruikt om de handtekening
onder* (*AENT: van) onze schulden tegen ons, uit te wissen. ….

•

Christelijke commentatoren
•
•
•
•
•

D. Guthrie Paulus stelt zich voor dat God het handschrift van schulden
neemt en het aan het kruis nagelt.
M.D. Hooker Een gerechtelijk document met de lijst van aanklachten tegen
ons…met Christus Zijn dood en opstanding is de kracht van die aanklachten
teniet gedaan.
D.J.Moo* … de straf vanwege onze zonden….
Ben Witherington III* ….een lijst van schulden geschreven door de
schuldenaar.
J.D.G. Dunn …geadapteerd v/h hemels boek v/d levenden….het document
was er één van veroordeling met een lijst van onze schulden….NIET DE WET.

De juiste bril (vooraanname)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deu 30:10 >> terugkeren naar alles in DIT Wetboek
Jer 31:31-34 >> Verbond met het huis van Juda & Israël waarbij de Torah op
het hart komt te staan. Allen zullen hem kennen, dus (gedeeltelijk) toekomst.
Mat 5:17-19 waar Yeshua 8 criteria opnoemt waarom de Torah blijft
Mat 28:19-20 waar Yeshua, na Zijn opstanding, gebied om ALLES aan
IEDEREEN te leren.
Hand 21:21-24 Met oﬀers aantonen dat men LIEGT over Paulus dat hij tegen
Torah zou onderwijzen.
Rom 2:13 Niet de hoorders maar de DADERS van Torah gerechtvaardigd
Rom 3:31 Door geloof BEVESTIGEN we de Torah
Rom 7:22 Naar het innerlijke VERHEUGT Paulus zich in Torah
Col 4:12 Opdracht om volmaakt en volkomen vast staan in HEEL Gods wil

Opties….
•
•
•
•
•
•
•
•

Col 2:14 en het handschrift (χειρόγραφον) dat tegen ons getuigde, uit te
wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen (δόγμασιν) tegen ons
gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het
kruis te nagelen.
Er zijn enkele opties die men geeft mbt de betekenis:
* Num 5:11-31 >> wet inzake achterdocht (briefje met vervloeking vers 23)
1a) Wet van Mozes die, indien niet perfect nageleefd, de breker veroordeelt.
1b) Het veroordelende gedeelte van Torah wat aan het kruis wordt genageld.
2a) De schuld of straf v/d zonde die mensen veroordeelt zonder een
permanent oﬀer.
2b) Aankondiging/uitspraak van veroordeling die boven Yeshua hing
3) Een lijst met onze zonden en alle menselijke aanklachten

* Wet inzake achterdocht
•

Dit is m.i. hooguit een diepere verwijzing (remez, drash, sod) naar wat Paulus
wil zeggen.

•

Num 5:21 dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking
laten zweren. De priester moet tegen de vrouw zeggen: De HEERE zal u tot
een vervloeking en tot een verwensing stellen, te midden van uw volk,
doordat de HEERE uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen.
23 Daarna moet de priester deze vervloekingen op een briefje schrijven,
en hij moet het in het bittere water uitwissen.

•
•

In de studie van 119 ministeries “Genageld aan het kruis” leggen hun uit dat
dit heeft te maken met het overspel van het huis van Israël.

1a) χειρόγραφον = de Wet van Mozes…?
•
•
•
•
•
•
•

1) Torah van Mozes als een χειρόγραφον is een notitie van schuld die op
annulering wacht.
in andere literatuur uit die tijd verwijst het naar een handgeschreven
document met daarop zijn schuld of lening (aan een ander).
+ De Griekse woorden voor Wet van Mozes νόμῳ Μωσέως, wat niets te
wensen over zo laten, staat hier heel duidelijk niet.
+ De Griekse woorden voor Wet van God νόμῳ τοῦ θεοῦ, wat niets te
wensen over zo laten, staat hier heel duidelijk niet.
+ Het Griekse woord voor voorschriften/geboden δικαίωμα, wat exclusief
voor Gods instructies wordt gebruikt, staat hier heel duidelijk niet.
Gebruik hiervan had die onduidelijkheid kunnen voorkomen (Efe 2:15 uitleg).
+ De juiste bril zorgt ervoor dat we weten dat dit NOOIT de correcte
uitleg kan zijn, dus zoeken we verder.

1b) χειρόγραφον = veroordelende gedeelte
•

1b) Een iets ander versie is “Het veroordelende gedeelte van Torah” wat aan
het kruis wordt genageld. Ge/verboden blijven staan maar je laat de
veroordeling op Yeshua vallen.

•

Hierbij plaats ik grote twijfels want als de de veroordelende gedeelten van
Torah aan het kruis zijn genageld, hoe kan iemand dan nog onder Gods
veroordeling zijn geweest na Zijn oﬀer….?

•

We zoeken verder…..

2 a&b ) schuld of straf v/d zonde / veroordeling
•
•
•
•
•
•
•

2a) De schuld of straf v/d zonde op een brief/papier die mensen veroordeelt
zonder een permanent oﬀer.
2b) Aankondiging/uitspraak van veroordeling die boven Yeshua hing (letterlijk)
χειρόγραφον staat 1x in het “N.T.”
In andere literatuur uit die tijd verwijst het naar een handgeschreven
document met daarop zijn schuld of lening (aan een ander).
Letterlijke vertaling google: handgeschreven
Beiden passen bij wat men bij χειρόγραφον (cheirographon) in het
woordenboek leest: een handgeschreven document, specifiek een certificaat
van schuld, een lijst van schulden (BDAG).
We kijken voor verdere aanvulling naar optie 3

3) χειρόγραφον (Een lijst met onze zonden)
&
δόγμασιν (alle menselijke aanklachten)
•

Col 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het
onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw
overtredingen te vergeven,
14 en het handschrift (χειρόγραφον) dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen (δόγμασιν) tegen ons gericht, en Hij
heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

•

De aanloop hier gaat duidelijk over zonden die worden vergeven, dat is dus
m.i. dan ook wat met χειρόγραφον (hier) wordt bedoeld: een lijst van onze
zonden tegen God

Context voor de δόγμασιν
•
•
•
•
•
•

Col 2:8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de
grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus
18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid
en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig
doet door zijn vleselijke denken,
20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven,
waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen
21 als: Pak niet, proef niet en raak niet aan?
22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens
de geboden en leringen van de mensen.
23 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige
godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder
enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.

3) Een lijst met onze zonden (χειρόγραφον)
&
alle menselijke aanklachten (δόγμασιν)
•

δόγμασιν in Efe 2:15 zijn menselijke inzettingen evenals de 4 andere plaatsen
waar het voorkomt. (voor meer info zie de Efe 2:14-15 uitleg)
>> kijk nog eens naar de lijst menselijke inzettingen die hier worden genoemd.

•

Dan is de conclusie dat δόγμασιν hier ook voor menselijke inzettingen wordt
gebruikt logisch (Dunn), en gaat het dan ook over de daaraan verbonden straf
(bv de doodstraf voor heidenen bij het passeren v/d scheidingsmuur Efe 2:15)

•

En als Yeshua Gods straf op zonden vanuit Torah droeg dan zeker de straf
van menselijke inzettingen δόγμασιν volgens het Bijbelse principe:

•

 קל וחומרKal v Chomer (zie bv. Num 12:14 & Mat 6:26)

Conclusie
•

Het kan nooit de Gods Torah betreﬀen die aan het kruis is genageld.

•
•

Het meest voor de hand liggende (context/letterlijk) is een handgeschreven
lijst met onze schuld erop EN dus automatisch ook alle “schulden” van
menselijke inzettingen mbt God.
en het de lijst van schulden door onze zonden dat tegen ons getuigde, uit
te wissen. Dit was (ook) met zijn zonden, volgens menselijke bepalingen,
tegen ons gericht en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het
aan het kruis te nagelen.

•

Tip: bekijk de studie ‘Genageld aan het kruis’ ‘Nailed to the cross’ van 119

