
Les 13.

Het Nieuwe verbond.

“Want indien dat eerste (de wet en haar offerdienst van Exodus 19-31) onberispelijk ware
geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt:
Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw
verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten
dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich
niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here.
Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen,
spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten
schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer
zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here,
want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal
genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken”.

Hebreeën 8: 7-12
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Jer. 31: 31-34 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van
Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal…….”
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a. Voortreffelijk omdat het doeltreffend en volmaakt is.

Hebr. 7:18 “Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en
nut is”.

Hebr. 7:19 “immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht – maar
thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen”.

Rom. 8:3-4 “Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees*  – God
heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en
wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de
Geest”.

* “omdat zij zwak was door het vlees” , zwak door het vlees wil zeggen dat de zondige mens
aan de wet moest voldoen. Het zondige vlees, de zondige mens, was niet in staat om aan
Gods’ heilige maatstaven te voldoen en daarom spreekt Paulus dan ook over de wet als
tuchtmeester, Galaten 3:22-24:

“Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde (Gevolg van Genesis 3, sindsdien spreekt
de Bijbel over “het vlees”), opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het
deel zou worden van hen, die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de
wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou
worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof



gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de
tuchtmeester”. (NBG)

Galaten 3:21-25 weergeven in het tegenwoordige spraakgebruik door de NBV:

“Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen
brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken.  Maar de Schrift heeft alles in de
macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in
Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet
bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de
wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als
rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet
langer onder toezicht”.

b. De wet is gebaseerd op betere beloften:

Onder de wet een voorwaardelijke belofte:

Ex. 19:5 “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan
zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort
Mij”. (NBG)

“Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt,
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken –
want de hele aarde behoort mij toe”.

3. Het nieuwe Verbond met Christus is zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk:

Hebr. 8:8 “Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis
Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen”.

Hebr. 8:10 “Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls
na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik
zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij
tot een volk zijn.

In het Nieuwe Verbond horen wij niet “doe dit en gij zult leven” zoals het voor Israël was
vóór het offer op Golgotha:

“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe
leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als
uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven”.

Lucas 10:25-28

Het nieuwe verbond is een genadegave welke door de Here God wordt geschonken, zonder
enige voorwaarde, welke de mens zelf zou moeten bewerken, de Here zegt IK ZAL genadig
zijn:



Hebr. 8:12 “Want Ik zal genadig zijn  over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik
niet meer gedenken”.

c. Het Nieuwe Verbond wordt geschreven in het hart:

Hebr. 8:10 “Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls
na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik
zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen
Mij tot een volk zijn”.

De “wet in het hart” wordt ons te binnengebracht door de werking van de Heilige Geest die
na de bekering in ons woont. God Zélf heeft doormiddel van Zijn Geest inwoning gemaakt en
onderwijst ons.

4. Het Nieuwe Verbond schenkt ons de persoonlijke kennis van de Here.

Hebr. 8: 11 “En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder
leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de
kleinste tot de grootste onder hen”.

Joh. 17: 3 “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt”.

Lezen: Johannes 17

d. Het Nieuwe Verbond verzekert ons van vergeving van zonden.

Tijdens het Oude Verbond, de wet, werden de zonden bedekt met het bloed van offerdieren,
de offers waren een vooruitzicht, een type, van het volkomen offer dat Jezus Christus zou
brengen. Na het offer op het kruishout op Golgotha worden de zonden niet meer bedekt maar
volledig afgewassen, te niet gedaan op grond van het verzoenende bloed Jezus Christus.

Hebr. 8:12 “Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik
niet meer gedenken”.

e. Het fundament van het Nieuwe Verbond is het volbrachte verlossingswerk

 Matth. 26:28 “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden”.

Hebr. 9:11-12 “Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is
door de grotere en meer volmaakte tabernakel* , niet met handen gemaakt, dat
is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren,
maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom,
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf”.

* Zoals eerder genoemd waren de tabernakel – en later de tempeldienst met de offers een
voorafschaduwing, een type, van het volkomen offer op Golgotha. In Hebreeën 9 zien wij
hier ook een verwijzing naar.



f. Het Nieuwe Verbond is de verzekering voor de bekering en het herstel van Israël.

Jeremia 31:33-38 (NBG)
“Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het
woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik
zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder
zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen,
van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.  Zo zegt de HERE, die de zon
overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de
zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: Als deze
verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het
nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de
HERE: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren
zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben,
luidt het woord des HEREN. Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de stad
voor de HERE opgebouwd wordt, van de Chananeltoren af tot aan de Hoekpoort”.

Jeremia 31:33-34 (NBV)
“Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal
mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij
mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER
kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal
hun zonden vergeven*  en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan”.

* Dit zal plaatsvinden nadat Israël zien zal “Wie ze hebben doorstoken”:

Openb. 1:7 “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook
degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem
weeklagen. Ja, amen”.


