
Rom 10:4 doel of einde?



Handelingen 
15:10 Torah is een ondragelijk juk 
Romeinen 
3:20 Torah openbaart zonden maar kan deze niet oplossen  
4:14 Als Torah zou werken dan zou geloof irrelevant zijn 
4:15 Torah brengt toorn op diegenen die het willen volgen 
5:20 Het doel van Torah was om de zonde te laten toenemen  
6:14 Christenen zijn niet onder Torah  
7:1-6Christenen zijn bevrijd van Torah 
7:7-12 Torah is goed, heilig en perfect, maar kan jouw niet helpen om deze zaken te zijn 
7:10 Torah die leven beloofde bracht enkel dood en zonde 
7:13 Torah maakt je mateloos zondig 
8:2-3 Torah is zwak 
1 Korinthe 
15:56 De kracht van zonde is Torah 

“Wet is Weg verzen....” 



 
3:7         Torah is een bediening v/d dood 
3:9         Torah is een bediening van veroordeling 
3;10       Torah heeft geen enkele glorie vergeleken met het “NT” 
3:11       Torah is aan het verdwijnen 
3:14-15  Verkondiging van Torah produceert een bedekking op hart en gedachten 
 
2:16       Torah kan niemand rechtvaardigen 
2:19       Christenen zijn dood voor Torah 
2:21       Torah frustreert de genade 
3:1         Torah gaan volgen als je tot geloof bent gekomen is dom 
3:10       Torah vervloekt iedereen die faalt in het perfect volgen ervan 
3:11-12  Torah heeft niets te doen met geloof 
3:13       Torah is een vloek waarvan Christus ons heeft verlost 
3:16-19  Christus verkondigde dat Torah functioneert als een tijdelijk Verbond  
               van Mozes tot Johannes de Doper (Mat 11:12-13 ; Luk 16:16) 
3:21        Als Torah werkte dan had God het wel gebruikt om ons te redden 
3:23        Torah was onze gevangenis  
4:24        Torah maakt je een slaaf zoals Hagar  

2 Korinthe 

Galaten



Efeze 
2:14-15 Christus heeft de Torah afgeschaft want het was een muur van vijandschap 
Filippenzen 
3:4-8 Paulus beschouwde alles wat Torah hem bracht als “skybalon” (poep)  
 Colossenzen
2:14 Torah was het handschrift wat tegen ons getuigde, dat nagelde Jezus aan het kruis 
1 Timotheüs 
1:8 Torah is goed als men die rechtmatig gebruikt (volgende vers voor context) 
1:9 Torah is gemaakt voor onrechtvaardigen niet rechtvaardigen 
Hebreeën 
7:18-19 Torah is zwak, nutteloos, en maakt niets perfect 
8:7-8 God ontdekte fouten bij Torah en maakte een beter Verbond gebouwd op betere 
beloften 
8:13 Torah is overbodig, wordt oud, en staat op het punt te verdwijnen 
10:1 Torah is enkel een schaduw van toekomstige goede zaken en zal nooit iemand 
perfectioneren 



         “normale” tegenwerpingen  
• Yeshua vervulde Torah dus ik hoef het niet meer….(Mat 5:17)

• Mat 5:18-19 / God liefhebben? / vrouw geboden? / Paulus 21:24?  

• Alleen in “NT” herhaalde geboden nog doen…

• Sex met (half)zus/dieren? / profetie hiervoor? / Yeshua in Mt 28:19 

• 2000 jaar zat iedereen ernaast maar jij nu niet….

• Protestant beaamt dit / Bijbelsegeschiedenis / Profetie voorspelde 

• Liefde is de vervulling van Torah (Joh 15:12)

• Definitie liefde mensen vs God / Torah&profeten hangt aan liefde 

• Nu geleid door de Heilige Geest (Joh 14:26)

• Vrije wil / H.G. = Gods Woord / taken H.G. onderzoek & Torah >> Eze 36:26-27



• Rom 7:12 vs Heb 7:18                            (Heilig/goed vs zwak/nutteloos) 

• Gal 3:13&Efe 2:14&Col2:14 vs 2 Kor 3:11&Heb 8:13    (nu weg of later?)

• Onthul de vele; “nou en” interpretaties            (Torah is een ondraaglijk juk) 

• Wie zegt dat de andere interpretaties dan niet verkeerd zijn? 

Onlogische conclusies

NT - Torah is afgeschaft - 10-3-18 https://www.betyosef.nl/studies-2018 

Mat 5:17 ; 22:37-39   
Joh 14:26 ; 15:12 ; 16:13 
Rom 7:12 ; 8:2-3 
2 Kor 3:11

Gal 3:13 : 3:16-19 
Efe 2:14-15   Col 2:14 
1 Tim 1:8 ; 1:10 
Heb 7:18-19 ; 8:13

https://www.betyosef.nl/studies-2018


• Dan 7:25      Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken....  
                     Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, 

• Mat 24:24     want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 
                     zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk 
                     zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 

• 2 Kor 11:14 de satan doet zich voor als een engel v/h licht. 
• Ope 13:13   En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat 

                    neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 

• Deu 13:1-5  Wonderwerker die oproept Gods geboden  
                    niet te volgen is een valse profeet  

• Ex 7:11,22 De Egyptische magiërs deden met hun  
                  bezweringen hetzelfde (1e&2e plaag)

Strategie v/d tegenstander 



• Kla 3:40 Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij 
terugkeren tot de HEERE!


• Hand 17:11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, 
want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten 
dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.


• 2 Cor 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u 
niet dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze 
verwerpelijk bent.


• 1 Tes 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede

• 2 Tim 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een 

arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid 
recht snijdt.


 
Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet....

Toetsen van “leer” 



• Deu 18:15 Een Profeet uit uw midden, ..., zal de HEERE, uw God, voor u doen 
opstaan; naar Hem moet u luisteren,


• Joh 8:12 Jezus dan sprak opnieuw en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van 
het leven hebben.


• 1 Cor 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

• 1 Pet 2:21 ...Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 

navolgen; 
• 1 Joh 2:6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft. 
• Ope 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar 

die de geboden van God en het geloof VAN Jezus in acht nemen.


Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet....

Wandelen zoals Yeshua 



• 2 Pet 3:14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om 
onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 


• 1 Joh 2:3-5 ... Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is 
een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht 
neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor 
weten wij dat wij in Hem zijn. 


• Hand 21:24 Jacobs zegt Paulus wat hij MOET doen om AAN TE TONEN dat 
hij στοιχέω stoicheō (keurig) Torah volgt. 


• 2 Tim 3:14-15 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 
bent, ... en u van jongs af de heilige Schriften kent, …16 Heel de Schrift is 
door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,


 
Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet....

Petrus, Johannes, Jacobs & Timotheüs 



• Voornamelijk Paulus...& laten we nu net voor de woorden van Paulus een 
Bijbelse waarschuwing hebben gekregen:


• 2 Pet 3:16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake 
brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de 
onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net 
als de andere Schriften.


• Onkundige waarin? timmeren, vissen, handelen? Het Woord (de Tenach) 
natuurlijk!


• 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat 
u niet door de dwaling van normloze (wetteloze 2 Pet 2:7-8) mensen wordt 
meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.


 
Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet....

Waarop baseert men dan dat Torah is “afgedaan” ?



• 1 Kor 15:34 Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want 
sommigen hebben geen kennis van God... 


• Gal 3:21 Is dan Torah in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! 

• 1 Tes 4:7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven 

in heiliging.  
• 1 Tim 1:8 Maar wij weten dat Torah goed is, als men die wettig gebruikt, 

• 2 Tim 4:3-4 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen 

verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf 
leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen 
hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 


• Heb 8:4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, 
omdat hier priesters zijn, die volgens de Wet gaven offeren. 

 
Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet....

Enkele quotes uit brieven van Paulus



• De Torah is een grandioos Instructieboek voor Zijn volk en hun nageslacht  
• Van toepassing tot (minimaal) in het Millennium 
• Het zorgt voor intimiteit met Yahweh 
• Tegenstander wil ons ervan af brengen 
• Profeten roepen op tot het volgen ervan 
• Samenvattingen is niet meer dan dat EEN SAMENVATTING 
• Koning, Priester, Losser, Bloedwreker en de Messias >> volgen Torah 

• Yeshua houdt & onderwijst houden van Gods Wet  
• Paulus houdt & onderwijst houden van Gods Wet  
• Kortom het “NT” stemt geheel overeen met het “OT”  

• Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie  

119 Sjavoe’ot https://www.youtube.com/watch?v=SwIEIKFpYPA&t=42s

Torah van Genesis tot Openbaring



• Gen 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een 
lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig 
door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, 
die bij haar was, en hij at ervan. 

• 2 Sam 6:6 … toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand 
uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. 

• 1 Sam 13:12 … Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet 
getracht het aangezicht van יהוה gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf 
gedwongen om het brandoffer te brengen. 

• Hand 5:4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het 
verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt 
u dit in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen 
God. 
 
Samenvatting v/d presentatie op 14-2-2018 https://www.betyosef.nl/studies-2018 

Exact zoals יהוה geboden heeft 



1. We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft 
2. Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming”  
3. καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN 
4. πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN 
5. Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af 
6. Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af  
7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen (λύω) en anderen zo leren  
8. Geboden doen en andere zo onderwijzen 
Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie 
• Mat 23:2-3 Doe wat men zegt als men leest uit Torah maar niet wat men doet, 
want men zegt het wel maar doet het niet... 
• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE onderwezen heb. 
• Deu 30:1-10 Israel keert in de laatste dagen terug naar Torah 
•

Mat 5:17-19



De twee meest gehoorde alternatieven voor wat de tussenmuur was zijn:  

• Een fysieke barrière in het Tempel complex (wat niet gevonden kan worden 
in de specificaties van de Tempelinstructies in de Torah)  

• Toegevoegde regels zoals besnijdenis van vlees voor “redding” of niet 
toestaan van het betreden van een huis v.e. heiden.....  

• Efe 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de 
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken (λύω),15 heeft Hij de 
vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet (νόμος) van de 
(menselijke) geboden (ἐντολή), die uit (hun) bepalingen (δόγμα) bestond, 
opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo 
vrede zou maken, 

•

Efe 2:14-15 

2-2-19 Mishpatim II Mat 5:17-19 & Efe 2:14-15  https://www.betyosef.nl/studies

https://www.betyosef.nl/studies


• Mat 12:1-8 // Mar 2:23-28 // Luk 6:1-5
• Als eten (leven) voor het houden van een gebod gaat (argument Yeshua) wat 

is dan de overtreding? 
• Als Yeshua zondeloos is, hoe kan Hij dan een overtreding hebben begaan? 
• Torahverbod om lopend aren te plukken om te eten? 
• Als Yeshua Heer van de Shabbat is betekend dat dan dat Hij deze mag 

overtreden? 
• A) Zou de Heer van de Shabbat het voorbeeld geven door deze te overtreden 

(denk aan de straf op overtreding >> dood en de 70 jaar in Babylon) 
• B) Of zou de Heer van de Shabbat de JUISTE interpretatie van de Shabbat 

geven?

15-12-18 Yeshua aren plukken op Shabbat https://www.betyosef.nl/studies-2018

      Yeshua overtreed Shabbat met werk? 
•

https://www.betyosef.nl/studies-2018


• Yeshua heeft nooit de Torah overtreden, Hij gaf de correcte interpretatie ervan
• Reduceert Hij geboden? >> Nee, Hij benoemt wat van belang is op dat moment
• Alleen doen wat Yeshua zegt? >> Kort gezegd: ja, maar wel goed luisteren.
• Genade vanaf Johannes? >> Nee, die was er daarvoor ook al
• Zonde niet meer veroordeeld? >> veroordeling zou een zonde zijn.
• We zijn al rein? >> goed naar de context kijken
• Huichelaars volgen de Wet? >> kleine nauwkeurig & grote niet, dan ja.
• Alle is, voedsel, is rein? >> ging over handen wassen, en voedsel is rein.
• Geen offers meer? >> Zorg dat je prioriteiten kloppen 
• Geen reinheidswetten meer? >> Yeshua doet (hier) niet mee aan traditie
• Mat 5:21-47 ; 11:13 ; 12:9-14 & 29-33 ; 19:16-24 ; 22:37-39 ; 23:23
• Mar 3:1-6 ; 7:1-20 ; 10:17-23 ; 12:28-34
• Luk 6:6-11 & 46-49 ; 10:25-37 ; 11:37-46 ; 13:11-16 ; 14:1-6 ; 18:18-25
• Joh 1:17 ; 5:5-18 ; 8:3-11 ; 9:1-33 ; 13:34 ; 15:1-4

9-2-19 Yeshua geneest op Shabbat & Is Yeshua tegen Mozes 
                         https://www.betyosef.nl/studies

         Yeshua genezing op Shabbat & Bergrede  
•

https://www.betyosef.nl/studies


                                                
• A) onder verplichting om Gods Torah te volgen, maar onder de genade.  

Goddelozen zijn verplicht om Torah te volgen, maar gelovigen niet...? 
• B) verplicht om de Wet te volgen, maar u wilt uit liefde de Wet volgen.  

Goddelozen zijn verplicht om Torah te volgen, gelovigen willen het...? 
• C) Legalistische verdraaiing van de Wet, maar onder de genade.  

Goddelozen moeten een legalistische verdraaiing volgen, gelovigen niet..? 
• D) onder de wet van zonde en dood in uw leden, maar onder de genade. 

Goddelozen zijn gebonden aan de wet van zonde, gelovigen niet... 
• E) Torah’s veroordeling/straf voor zondaars, maar onder de genade.  

Goddelozen zijn onder de veroordeling van Torah, gelovigen niet…

• A) kan het echt niet zijn,

• B) Zou kunnen, nadeel: wringt toch enigszins

• C) Zou kunnen, nadeel: context van Rom 5-8 gaat hier niet over.

• D) past perfect, nadeel: niet op alle “onder we wet” plaatsen toepasbaar 

• E) past perfect, voordeel: is op alle “onder de wet” plaatsen toepasbaar

7-4-18 Wat betekend onder de wet https://www.betyosef.nl/studies-2018?lang=nl  
              

Rom 6:14 Onder de wet…
De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet: onder de wet, maar onder de genade.

https://www.betyosef.nl/studies-2018?lang=nl


• Mar 7:19 …Reinigend al het voedsel 
• Hand 10 Betekenis v/h visioen is mbt mensen, niet eten.
• Rom 14 Context kan voedsel onrein/onheilig worden (nee) & vegetarisch of niet 
• 1 Cor 8 & 10 Het gaat over (context) voedsel/βρῶμα, niet alles wat 

 vlees/κρέας is. Afgoden kunnen niets aan vlees veranderen.
• 1 Tim 4:3-5 Wat was βρῶμα ook alweer?  

>> Bijbelse definitie van voedsel (niet v/e kannibaal)
• Col 2:16-17 doet men ze, en hij schrijft dit dan is Paulus voor het volgen van 

deze geboden, doet men ze niet en Paulus zegt dit dan is hij tegen….
• Heb 9:10 Al deze geboden kunnen enkel gevolgd worden INDIEN de Tempel 

staat, en de schrijver wil gelovigen erop voorbereiden dat deze op het punt 
staat te verdwijnen. 

3-8-19 Lev 11 Rein en Onrein in het NT  https://www.betyosef.nl/studies  
              

Lev 11 Rein en onrein voedsel in het “NT”

https://www.betyosef.nl/studies


•Hartsbesnijdenis is enkel nog wat telt (Fil 3:3) ….Besnijdenis van het hart  
(Jer 4:4), lippen(Ex 6:12), en oor (Jer 6:10) is niets nieuws uit het “N.T.” 

• Tijdperk argumenten >> Mozes - na hemelvaart - Millennium

•Slechts 4 geboden voor heidenen (Hand 15:20) >> moorden? stelen? 

• Timotheüs was een Jood (Hand 16:3) >> Halacha volgen? Volwassen beslissing

•Paulus onderwees ertegen (Gal 5:2) >> Hand 21:20-24 laat zien van niet.

• onbesnedene = besnedene (Rom 2:25) >> context nog steeds Wet volbrengen

•Gered door geloof (Rom 4:9-14) >> Voor Abrahams handelen zie Gen 26:5 

•Blijf zoals je bent (1 Kor 7:17-24) >> Moordenaar/verkrachter ook…?

•Niemand moet je dwingen (Gal 2:3) >> Amen!!

•Messias wordt nutteloos (Gal 5:1-4) >> proselietproces (rechtvaardig door werken)

•Besnijdenis niet met hand (Col 2:11) >> opnieuw voorbeeld van Abraham 

6-4-19 Besnijdenis wel of niet? https://www.betyosef.nl/studies 
              

Besnijdenis nog steeds geldig?

https://www.betyosef.nl/studies


1) Context hier is dat Paulus zich radeloos was over hoeveel van zijn Joodse 
broeders Yeshua als Messias weigerden en trachten hun eigen gerechtigheid te 
bewerken dmv de Torah en daarmee missen ze het primaire doel.

Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?

9:31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van 
de gerechtigheid niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit 
geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich 
gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in 
Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden.
10:1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël 
is gericht op hun zaligheid. 2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God 
hebben, maar niet met het juiste inzicht. 3 Omdat zij immers de gerechtigheid 
van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te 
brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.



• 2) Als de Messias daadwerkelijk het einde van de Torah is zou dat Paulus zijn 
woorden in andere gedeeltes van de Romeinen-brief niet tegenspreken? 


• 2:13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de 
daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 

• 3:31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij 
bevestigen de wet. 

• 4:15 De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen 
overtreding. 

• 7:1 Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – 
dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? 

• 7:12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

• 7:22 Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.

• 8:7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het 

onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?



Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?
• 3) Als het “einde” moet zijn, zou dat dan de Messias Zijn woorden in  

Mat 5:17-19 niet tegenspreken?


• Mat 22:37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het 
grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 


• Mat 23:2-3 De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel 
van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in 
acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen 
het, maar doen het zelf niet.


• Mat 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van 
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen.



• 4) 1 Tim 1:5 Het einddoel (τέλος) nu van het gebod is liefde die voortkomt uit 
een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.


• Of doel of Alle verkondiging toch beoogt >> maar opnieuw kunnen we 
duidelijk zien dat het gebod daarmee niet weg zal zijn, toch?


• 4a) Exact dezelfde vorm (τέλος) wordt ook gebruikt in Rom 6:22 en daar is het 
duidelijk dat (eind)doel/bestemming de betekenis is. (N.T. Wright)


• Rom 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, 
hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde-(eind)doel-bestemming 
eeuwig leven.


• De heiliging houdt zeer zeker niet op als het eeuwig leven is verkregen toch?

Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?

Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.



Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?

• 4b) Diverse vooraanstaande christelijke commentatoren zien hetzelfde: 
• Calvijn:  

…iedere doctrine v/d Wet, elk gebod, elke belofte wijst altijd naar de Messias


• Cranfield: 
…Paulus laat zien dat Israël de Wet verkeerd begreep, de Messias is het doel….


• Keener:  
…Paulus argumenteert dat Messias het einde van de Wet voor gerechtigheid is…


• Moo:  
…telos preserveert normaal gesproken iets in zich van richting of doel…. 



• 5) Neem het anders “letterlijk” >> einde v/d Wet voor gerechtigheid 

• 6) Het einddoel van de Torah is inderdaad inzien dat de Messias is die ons 

de goede gerechtigheid brengt, zonder Hem redden we het niet omdat we 
inzien dat we tekort schieten (Rom 4:15).


• Herkennen dat we allemaal tekort schieten aan Zijn hoge standaard  
(Rom 3:23) zou iedere man en vrouw moeten veroordelen van hun zonde, 
in berouw het uitschreeuwen naar de Vader en het offer van Zijn Zoon 
aannemen.

Rom 10:4 Christus is het einde der Wet?

Conclusie: Ja de Messias is waar de Torah naar wijst ook voor onze 
gerechtigheid, maar dat is dan ook alles wat Paulus in deze passage duidelijk wil 
maken. Hij zegt hier geenszins dat de Torah niet meer gevolgd hoeft te worden of 
erger nog is afgeschaft. 


