
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 16 januari 2022 

 

Prediker: Remy Splinter 

 

Titel: Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Bijbel: Matteüs 5:17-20 (NBV21) 

 
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om 
ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de 
aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie 
dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als 
de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan 
anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want Ik zeg jullie: als 
jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker 
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.  
 

Bijzonderheden:   
We gaan verder met de preekserie over De Bergrede. Maandag 17 januari starten de Alpha en de 
Beta Cursus. 

 

********************************************************* 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

  

Jezus is niet naar de aarde gekomen om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om die te 
vervullen. Voor wie Hem willen navolgen enorm belangrijk om te beseffen hoeveel waarde Jezus 
toekent aan de Schrift. Remy ging in zijn preek in op het belang en de volledigheid van de Schrift, 
de vervulling ervan èn de vreugde.  
 
Mooi om daarover met elkaar te delen waar je dat van harte kunt onderschrijven en je die vreugde 
daarover ook terugziet in je eigen leven, maar ook om elkaar te bemoedigen en vast te houden 
waar het lastig is of niet vanzelfsprekend.  
 
Een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.  
Matteüs 7:12, Matteüs. 22:37-40, Galaten 2:15-21, Galaten 3:19-26, Johannes 5:35-40, Johannes 
14:23 

 

******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 

 

We zijn bij het punt aangekomen in de Bergrede dat Jezus in de eerste persoon spreekt en iets zegt 
over waarom Hij naar de aarde is gekomen. Als eerste zegt Hij waarom Hij in ieder geval niet is 
gekomen, namelijk om de Wet en de Profeten af te schaffen.  

 

1. De volledigheid van de Schrift 

 

Wanneer Jezus in vers 17 spreekt over de Wet en de Profeten refereert Hij naar heel het Oude 
Testament, wat in de evangeliën ook wel aangeduid wordt als de Schrift. Hij zegt dat Hij niet is 
gekomen om de Schrift af te schaffen en de reden daarvoor lezen we in vers 18, namelijk dat 



 

 

voordat de hemel en de aarde vergaan zijn, er geen jota en geen tittel zullen vergaan. Hier leren 
we ten eerste uit dat de Bijbel niet ondergeschikt is aan deze natuurlijke wereld, maar het is een 
bovennatuurlijk boek. Ondanks dat mensen het geschreven hebben en geloofsgemeenschappen 
deze boeken hebben samengesteld, is dat proces geleid en geïnspireerd door God. Ten tweede 
leren we hieruit dat elke detail ertoe doet. De jota is namelijk de kleinste letter van het 
Hebreeuwse alfabet en de tittel een heel klein leesteken. En ten derde is de Bijbel niet alleen waar, 
maar alles wat er in staat moet ook gebeuren en volbracht worden.  

 

Dat is een hele hoge visie die Jezus op de Bijbel heeft en Hij baseert er Zijn leven op. Dat blijkt uit  
hoe vaak Hij de Schrift citeert, ook in momenten van extreem lijden (bijvoorbeeld: Psalm 22: mijn 
God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?). Als Zijn volgelingen kan het niet anders dan dat wij 
Hem ook volgen in het ons onderwerpen aan Gods Woord. Wanneer wij de selectie maken van 
welke Bijbelgedeeltes ons wel en niet aanspreken, dan proberen we zelf te bepalen wie God is en 
wat Hij wel en niet belangrijk vindt. De Heer kan ons alleen vormen door Zijn Woord als wij ons 
eraan onderwerpen.  

 

Dit kan bij christenen vraagtekens oproepen, aangezien we in de brieven van Paulus zo veel lezen 
over de genade en we niet meer leven onder de veroordeling van de wet. Het is een valkuil om het 
Oude Testament en de wetten en regels die we daar vinden af te schaffen omwille van de genade 
en tegelijkertijd willen we ons geen nieuw juk op laten leggen door Jezus die nog een extra schepje 
erbovenop doet (dat lezen we in de rest van hoofdstuk 5).  

 

2. De vervulling van de Schrift 

 

De sleutel zit in het woord: vervulling. Wat houdt die vervulling in? Het woord vervullen gaat 
dieper dan alleen dat Hij de Schrift bevestigt en ermee instemt. Het kan betekenen dat Hij de 
Schrift perfect naleeft. Het kan betekenen dat Hij de ultieme betekenis van de Schrift openbaart in 
Zijn onderwijs. En Hij kan ermee zeggen dat Zijn leven en Zijn onderwijs de Schrift tot voltooiing 
brengen. Deze aspecten zitten allemaal verweven in dat woord ‘vervulling’. Het betekent in ieder 
geval dat Degene die de Schrift vervult belangrijker is dan de Schrift zelf. Hij is het hoogtepunt 
waar heel de Bijbel naartoe werkt.  
 
Jezus zegt hiermee eigenlijk dat we Hem niet kunnen begrijpen zonder het Oude Testament: de 
wetten, de verhalen over het volk van Israël, de profetieën en psalmen. Daarnaast kunnen we het 
Oude Testament niet begrijpen als je niet ziet dat alles over Jezus gaat. Elk verhaal, elke wet, elk 
offer, elke priester en elke profeet is om ons Jezus te laten zien. Want Hij is de ultieme Profeet, de 
ultieme Priester, de ultieme Koning. Dit maakt dat we ons op een andere manier verhouden t.o.v. 
de wet. We offeren bijvoorbeeld geen dieren meer, omdat het offer van het Lam van God 
boetedoening heeft gedaan voor alle zonden, eens en voor altijd. Als christen eren we Christus nu 
juist door geen dieren meer te offeren en ons constant herijken op Zijn offer voor ons. 
 

De valkuil ligt op de loer om de Bijbel te lezen alsof het over jou gaat. Om jou te inspireren het 
voorbeeld te volgen van al die geloofshelden uit het Oude Testament. Maar dan lezen we het 
verhaal van Mozes en proberen we op eigen kracht net zoveel moed en geloof te hebben als hij 
toen hij het volk uit Egypte leidde. Hiermee maken we van onze relatie met God een religie, waarin 
alles van ons afhangt. Totdat we gaan inzien dat Mozes vooruitwijst naar de ultieme Mozes, die 
ons bevrijdt uit de slavernij van de zonden. En Hij doet dat niet door de zee van de zonden en de 
dood te splijten, maar door zich eronder te laten bedelven. En dit deed Hij zodat jij en ik daar niet 



 

 

in hoefden te verdrinken, maar zonder ook maar een schram wel door de zee konden lopen naar 
de overkant: een eeuwig leven in de aanwezigheid van onze Heer! 

 

3. De vreugde van de Schrift 

 

Wat een vreugde om de Bijbel op deze manier te leren lezen. In vers 20 lezen we dat onze 
gerechtigheid groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en farizeeërs. Merk op dat de 
Bergrede geen onderscheid maakt tussen de mensen die wel en de mensen die zich niet aan de 
wet houden. Het is een gegeven dat we als volgelingen van Jezus hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid in ons eigen leven. In hoofdstuk 6 lezen we over de huichelaars die bidden, 
aalmoezen geven en vasten om door anderen gezien te worden. Ze houden zich aan alles wat de 
Schrift voorschrijft, maar ze doen dit om de verkeerde redenen.  

 

Het is uit liefde voor Hem dat we Hem willen liefhebben en eren door Hem te gehoorzamen. De 
zonden in je leven zijn niet meer alleen het breken van een wet, maar het breken van Gods hart. 
Jouw steeds meer groeiende liefde voor Jezus gaat gepaard met een groeiende afkeer van zonden. 
Waar de wet voor een Farizeeër een zware last is, omdat het afhangt van zijn prestaties, is de wet 
de grootste lust voor een christen. Als eerste omdat de wet ons werpt in de genadige armen van 
God, het wijst ons op onze tekortkomingen en maakt dat we met lege handen komen te staan 
(denk aan de zaligsprekingen). En vervolgens, geraakt door Zijn liefde voor ons, willen we niets 
liever dan Hem eren met ons leven. En de manier waarop we dat doen is door gehoorzaamheid en 
onderwerping aan Zijn Woord.   
 
En in onze gebrekkige pogingen tot gehoorzaamheid aan God zullen we zeker blijven falen. Maar 
we mogen altijd terugkeren bij Hem en Zijn genade voor ons ontvangen. En iedere keer als we 
weer opkijken naar Jezus, het Evangelie laten inwerken in ons hart en we Zijn genade proeven, 
groeit onze liefde voor Jezus des te meer, waardoor ons verlangen naar een rechtvaardig leven 
alleen maar groter wordt. Dat is het wonderlijke samenspel van de wet en de genade van God.  
 

********************************************************* 
LIEDEREN 
 
836 – Door en door goed   
542 – God van trouw 
688 – Genade zo groot 
680 – Mijn Redder 
Jezus’ liefde voor mij – Sela 
 
********************************************************** 

GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst 
en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 



 

 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 

3. Lees met elkaar Matteïs 5:17-20. Neem tijd om in stilte ieder voor zich te reflecteren op wat 
Jezus hier zegt. Welk vers/gedeelte/woord springt er ten positieve uit? Lees de tekst eventueel nog 
een keer en dit keer met een andere vraag, bijvoorbeeld wat vind je een moeilijk 
vers/gedeelte/woord? Bespreek met elkaar wat eenieder is opgevallen. 

4. Jezus heeft een hele hoge visie op Gods Woord. Hoeveel autoriteit heeft de Bijbel in jouw leven? 
Waar blijkt dat uit? Is het lezen van de Bijbel in jouw dagelijks leven eerder een lust of een ‘last’ (in 
de zin dat het een van de zoveel dingen is die op je to do-lijstje staan)? Waarom? 

5.  Jezus is de climax waar heel de Bijbel naartoe werkt. Wat betekent het voor jou persoonlijk dat 
Jezus de Wet en de Profeten vervuld heeft? In hoeverre raakt het lezen/horen/bespreken van het 
Evangelie jou (nog)? Deel met elkaar over de vreugde van het kennen Jezus (of het verlangen 
daarnaar). 
 
6. Herken je bij jezelf dat naarmate de liefde voor God groeit, de afkeer tegen zonden in je leven 
ook groter wordt? Hoe hangen die twee aspecten met elkaar samen voor jou persoonlijk?  
 
7. Het is gemakkelijker om het Farizeeër-gedrag in anderen te herkennen dan bij jezelf. Als je kijkt 
naar je eigen leven, waarin merk je dat je God gehoorzaamt om andere redenen dan vanuit liefde 
voor Hem? 
 
Suggestie: Bid voor elkaar dat Gods Geest ons mag helpen om Hem te gehoorzamen vanuit liefde 
en spreek vergeving naar elkaar uit in Jezus’ naam voor alle keren dat we daarin gefaald hebben.  
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE   
 
Heer, we danken U dat U naar deze aarde gekomen bent om de Wet en de Profeten te vervullen. 
Help ons om ons te onderwerpen aan U en Uw Woord, opdat onze levens geheiligd zullen worden 
en we U eer mogen bewijzen met onze levens. Niet omdat we daarmee ook maar iets kunnen 
verdienen, maar omdat we zo geraakt zijn door Uw genade en Uw liefde dat we niets liever willen 
dan U te loven en te prijzen. Wilt U door Uw Geest de gerechtigheid in onze levens doen groeien 
en ons vergeven voor alle misstappen die we hebben begaan. Wat een vreugde om U te kennen en 
om samen met elkaar om voor U te leven. Halleluja, amen. 
 
****************************************************  


