Gal 2:19 dood
door & voor de Wet…?

•

•

•

Gal 2:19 dood door&voor de Wet…?
Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden,
ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde?
Volstrekt niet!18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan
bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben.
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou
leven.
(( )בנמוסא לנמוסאδιὰ νόμου νόμῳ)
20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft
in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de
Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft
overgegeven. 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er
gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Conclusie Rom 7:4-6
•

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

•

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

•

Kon niet het niet volgen van Torah zijn op
basis van Rom 2:13 Daders
3:31 Geloof 4:15 Overtreding 7:12 Heilig 7:22
Verheugen 8:7 Vijandschap

A) Gal 2:19 …Veroordeling v/d Torah…
•

Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf
zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik
zelf een overtreder ben.

•

19 Want ik ben door de Torah gestorven voor (de veroordeling v/d) Torah,
opdat ik voor God zou leven.

•

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en
voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou
zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

B) Gal 2:19 …als middel tot redding…
•
•

•
•

16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door
het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij
gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de
wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf
zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik
zelf een overtreder ben.

19 Want ik ben door de Torah gestorven voor Torah (als middel tot
redding), opdat ik voor God zou leven. ( >> vers 16)
20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor
zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft
liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou
zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

B1) Gal 2:19 …wet v/d zonde in mij….
•

Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf
zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat
ik zelf een overtreder ben.

•

19 Want ik ben door de Torah gestorven voor de (andere) wet (in mijn
leden van zonde en dood), opdat ik voor God zou leven.

•

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;
en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou
zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

C) Gal 2:19 …legalistische verdraaiing…
•

Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf
zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik
zelf een overtreder ben.

•

19 Want ik ben door de Torah gestorven voor (de legalistische verdraaiing
v/d) Torah, opdat ik voor God zou leven.

•

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en
voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou
zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

D) Gal 2:19 …ceremoniële Torah…
•

Gal 2:17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf
zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!
18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik
zelf een overtreder ben.

•

19 Want ik ben door de wet voor de (ceremoniële) Torah gestorven, opdat
ik voor God zou leven.

•

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en
voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou
zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Conclusie

•

1e gedeelte: Ik ben door de Torah gedood >> want daar staat wat zondig
is en de daaraan verbonden straf. (dit is NIET de enige functie van Torah!)

•
•
•

A) Gestorven voor de veroordeling/straf (vloek Gal 3:13) v/d Torah. (Hegg)
A1) Gestorven voor Torah als middel tot redding >> Yeshua
(119 / M.A.)
B) Gestorven voor de (andere Rom 7:23) wet (in mijn leden Rom 7:5) van
zonde (Rom 7:23,26) en dood (Rom 8:2).
(Petrus Canisius)

•

C) Gestorven voor de legalistische verdraaiing v/d Wet (Oral Torah)

•
•

D) Ik hoef de Torah niet meer te volgen.
De meesten geloven dat dit GEDEELTELIJK klopt m.u.v. 9 geboden uit de
Tenach en de aanvullende geboden uit het “N.T.”

•

A / A1 & B passen goed, C wellicht, D is uitgesloten

(CJB)

