
Gal 3:9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: 
Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te 
doen.11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.

12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor 
leven.

De zegen van Abraham door het geloof in Christus

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te 
worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de 
belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

15 Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is 
geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.

16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de 
nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is 
Christus. 
 
 
Doodstraffen mbt de 10 geboden: 
 
1e afgoderij 	 	 	 	 	 Ex 22:20 
2e     “	 	 	 	 	 	       “ 
3e Vervloeken (ijdel gebruiken) 	 	 Lev 24:14 
4e Shabbat schending 	 	 	 Ex 31:15  
5e Vervloeken /slaan / rebelleren 	 	 Ex 21:15,17 Deu 21:18-21 
6e Moord	 	 	 	 	 Ex 21:12

7e Overspel	 	 	 	 	 Lev 20:10

8e Ontvoering (stelen) 	 	 	 Ex 21:16 
9e Vals getuigenis afleggen bij doodstraf 	 Deu 19:19 
10e  
 
Als het naleven van deze geboden een vloek is dan hebben we een groot probleem…….. 
 
Geen enkele vooraanstaande christelijke theoloog betoogd dat “de vloek” synoniem is met “de 
Wet moeten houden” dit is enkel een populistisch geloof onder christenen. 
 
Wat is staat er dan wel? 
 
Gen 2:16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de 
dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.


Deu 21:22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij 
gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,

23 dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde 
dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de 
HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. 
 



F.F. Bruce Messias onderging de vloek voor Zijn volk (door aan het hout te hangen Deu 21:23) om 
hun vrij te kopen v/d vloek uitgesproken tegen diegenen die de Wet hadden overtreden. 
 
De straf op overtreding = de vloek  
 
Martin Luther 
 
Hieruit blijkt genoeg hoe vreselijk blind en slecht de pausen waren toen ze leerden dat deze 
woeste en machtige tirannen - zonde, dood en vloek - die het hele menselijke ras verzwelgen, 
overwonnen moeten worden, niet door de gerechtigheid van de goddelijke wet (die, hoewel ze 
rechtvaardig, goed en heilig is, niets anders kan doen dan iemand aan een vloek onderwerpen) 
maar door de gerechtigheid van menselijke werken, zoals vasten, pelgrimstochten, rozenkransen, 
geloften, enz. 
 
Jij bent een overtreder en dus onderworpen aan de vlak (De straf op overtreding = de vloek) 
 
Calvijn 
 
Er staat geschreven: Vervloekt is iedereen die aan een boom hangt. Nu, Christus hing aan het 
kruis, daarom viel hij onder die vloek. ….Nu, zegt hij niet dat Christus was vervloekt, maar, wat 
nog meer is, dat hij een vloek was, waarmee hij aangeeft dat de vloek "van alle mensen (59) op 
hem was gelegd" (Jesaja 53: 6)….. Dus „Hij werd om onze overtredingen verwond” (Jesaja 53: 5) 
en moest afrekenen met God als een toornige rechter. 
 
De straf op overtreding = de vloek 
 
Spurgeon  
 
We waren allemaal onder de vloek van de wet, maar Christus nam vrijwillig onze plaats in en er 
werd een vloek voor ons gemaakt, zodat de zegen de onze zou zijn.  
 
De straf op overtreding = de vloek 
 
Wesley 
 
Christus - Christus alleen. De abruptheid van het vonnis getuigt van een heilige verontwaardiging 
over degenen die zo'n grote zegen afwijzen.


Heeft ons verlost - of het nu joden of heidenen zijn, tegen een hoge prijs.


Van de vloek van de wet - De vloek van God, die de wet veroordeelt tegen alle overtreders ervan.


Door een vloek voor ons te worden - De vloek op zich nemen, opdat we ervan verlost zouden 
worden, gewillig ons onderwerpen aan die dood die de wet als bijzonder vervloekt verklaart. 
Deuteronomium 21:23. 
 
De straf op overtreding = de vloek 
 
 
 


