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6. De Wet van de Koning 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (6/24) 

 

Nadat Darius, koning van de Meden en de Perzen, Babylon had 
overwonnen, had hij alle overheidsfunctionarissen om laten brengen, 
behalve één. Die ene was Daniël, een dienaar van de ware God. 
Zeventig jaar daarvoor was hij als gevangene vanuit Judea naar 
Babylon weggevoerd en was hij aangesteld als raadgever van de 
Babylonische heersers. In het gehele rijk stond hij bekend vanwege zijn 
‘uitzonderlijke geest’ (Daniël 5:12; 6:4). Darius spaarde niet alleen 
Daniëls leven, maar stelde hem bovendien aan ‘over heel het 
koninkrijk’ (Daniël 6:4). Toen de ambtenaren van het Medo-Perzische 
rijk hoorden dat de koning van plan was om een oude Hebreeuwse 
gevangene over hen aan te stellen waren zij jaloers en diep 
verontwaardigd. Zij beraamden een plan om Darius ertoe aan te zetten 
een wet te ondertekenen waarin gesteld werd dat gedurende een 
periode van dertig dagen iedereen die iemand anders dan de koning 
zou aanbidden, voor de leeuwen gegooid zou worden (Daniël 6:8). 
Blijkbaar waren deze mannen ervan op de hoogte dat Daniël een 

onwankelbaar gebedsleven leidde en toegewijd was in zijn gehoorzaamheid aan Gods Wet, die de 
aanbidding van andere goden verbiedt (Exodus 20:3). Precies zoals zij verwacht hadden, konden ze Daniël 
betrappen toen hij voor het open raam tot God bad. Toen koning Darius besefte dat hij om de tuin was 
geleid en dat zijn oude vriend in de leeuwenkuil geworpen moest worden, probeerde hij al het mogelijke te 
doen om Daniël te bevrijden van de dwaze wet die hij had ondertekend. Maar de wet kon niet veranderd 
worden. Daniël werd in de leeuwenkuil geworpen en God beloonde zijn trouw door een engel te zenden die 
de muil van de leeuwen toegesloten hield (Daniël 6:22). Bijbelse profetie vertelt ons dat Gods volk in de 
laatste dagen een soortgelijke beslissing zal moeten maken over welke koning en wet zij zullen 
gehoorzamen. 

 

1. Kan Gods morele Wet gewijzigd  
of herroepen worden?  

Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde 
________________, dan dat één tittel van de Wet wegvalt. 

Psalm 89:34 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen  
en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 

Psalm 111:7,8 Uit al zijn regels blijkt Zijn trouw, ze zijn onwrikbaar, 
voor altijd en eeuwig. (NBV)  

Maleachi 3:6 Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, 

Antwoord: _____________________  

Merk op: Onder geen enkele omstandigheid kan Gods Wet van de Tien Geboden ooit hervormd of 
herroepen worden. Het is net zo permanent als God Zelf. In de Bijbel lezen we over drie situaties waarin 
aardse koningen (Herodus, Ahasveros en Darius) wetten hadden gemaakt die zij later wílden veranderen, 
maar niet kónden veranderen. Als de wetten van zwakke, wankelmoedige koningen onveranderbaar waren, 
hoe zou iemand dan ook maar kunnen denken dat de eeuwige Wet van God, door Zijn vinger in steen 
geschreven, veranderd zou kunnen worden? Bekijk de volgende vergelijking tussen God en Zijn Wet: 
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Kenmerken: God is: De Wet is: 

GOED Lukas 18:19 Romeinen 7:12 

HEILIG Jesaja 5:16 Romeinen 7:12 

RECHTVAARDIG Deuteronomium 32:4 Romeinen 7:12 

VOLMAAKT Mattheüs 5:48 Psalm 19:8 

LIEFDE 1 Johannes 4:8 Romeinen 13:10 

WAARHEID Deuteronomium 32:4 Psalm 119:142,151 

REIN/ZUIVER 1 Johannes 3:3 Psalm 19:9 

GEESTELIJK Johannes 4:24 Romeinen 7:14 

ONVERANDERLIJK Maleachi 3:6 Mattheüs 5:18 

EEUWIG Genesis 21:33 Psalm 111:7,8 

Gods Wet kan niet veranderd worden, omdat het een geschreven uitdrukking van Zijn karakter is. De 
woorden in de Bijbel die God beschrijven, beschrijven tegelijkertijd Zijn Wet. Gods Wet is Zijn karakter op 
schrift. Net zoals Hij Zelf onveranderbaar is, is Zijn Wet dat ook niet.  

 

2. Wat is zonde, volgens de Bijbel?  

1 Johannes 3:4 Want de zonde is de 
_______________________. 

Romeinen 3:20 Door de Wet is immers kennis van zonde. 

Antwoord: ____________________________  

Merk op: De duivel haat de Wet, want deze maakt ons ervan 
bewust dat we een Verlosser nodig hebben om ons van zonde te verlossen. Romeinen 4:15 zegt: ‘Waar 
geen wet is, is ook geen overtreding.’ De Wet kan niemand redden, maar ze toont ons Gods volmaaktheid 
en onze onvolmaaktheid. 

 

3. Wat is het doel van de Wet?  

Romeinen 7:7 Ik zou de zonde niet hebben leren kennen  
dan door de Wet. Ik zou immers ook niet __________________ 
hebben dat begeerte zonde was, als de Wet niet zei:  
U zult niet begeren. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Het is Gods Wet van de Tien Geboden die zegt: ‘U zult niet begeren.’ Het breken van de Tien 
Geboden die God met Zijn eigen vinger schreef (Exodus 31:18; 32:16), is zonde. De Wet is als het ware 
een spiegel waardoor wij ons bewust worden van onze zonden. ‘De Wet van de HEERE is volmaakt’  
(Psalm 19:8) en wij leren onze onvolmaaktheid daardoor inzien. Hierdoor komen wij ertoe te verlangen naar 
een verlosser. De Wet kan ons niet redden, maar Jezus wel. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.’ (Johannes 3:16). Daarom haat de duivel de Wet, omdat deze ons brengt tot Christus die ons 
kan verlossen en vergeven.  
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4. Gehoorzaamde Jezus de Tien Geboden?  

Johannes 15:10 Als u Mijn geboden in acht neemt,  
zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader  
in acht ________________ heb en in Zijn liefde blijf. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Jezus gehoorzaamde de Tien Geboden als een 
voorbeeld voor ons (1 Petrus 2:21).  

 

5. Hoeveel mensen hebben gezondigd?  

Romeinen 3:23 Want _________ hebben gezondigd  
en missen de heerlijkheid van God. 

Antwoord: _____________________ 

 

6. Wat is de straf voor de zonde,  
de overtreding van Gods Wet?  

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de ___________. 

Antwoord: _____________________ 

Merk op: Als Gods Wet veranderd kon worden, had Jezus niet 
hoeven sterven. Het feit dat Jezus de schuld voor de zonde 
betaalde, is een bewijs dat de Wet onveranderlijk is.  

 

7. Sommigen zeggen dat de Tien Geboden niet bindend zijn voor de 
Nieuwtestamentische christenen. Wat zegt Jezus hierover? 

Mattheüs 19:17 wilt u tot het leven ingaan,  
neem dan de _________________ in acht. 

Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt,  
neem dan Mijn geboden in acht. 

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen. (SV)   

Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen,  
die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. (NBG) 

Antwoord: _________________  

Merk op: Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat Gods volk Zijn geboden zal houden. We weten allemaal 
dat de wereld van vandaag in grote moeilijkheden zit omdat velen het niet meer belangrijk vinden om Gods 
Wet te gehoorzamen. Verwijzend naar deze tijd zegt de Bijbel: ‘Het is tijd voor de HEERE om te handelen, 
want zij hebben Uw Wet verbroken.’ Psalm 119:126. 
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8. Hoe is het mogelijk om Gods geboden te houden?  

Filippenzen 4:13 Alle dingen zijn mij mogelijk door 
______________, Die mij kracht geeft. 
 
Romeinen 8:3,4 God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden  
in een vlees, ... de zonde veroordeelt in het vlees,  
opdat de eis der Wet vervuld zou worden in ons. (NBG) 

Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 

Antwoord: _________________  

Merk op: Wanneer iemand wedergeboren is, komt Jezus door de Heilige Geest in zijn of haar leven en 
maakt het door Zijn wonderbaarlijke tussenkomst mogelijk om te gehoorzamen. 

 

9. Wat is het oude verbond en waarom faalde het? 

Deuteronomium 4:13 Hij maakte u Zijn verbond bekend,  
dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze  
op twee stenen tafelen. 
 
Hebreeën 8:8,9 Want ______ berispend zegt Hij tegen hen:  
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,  
niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden.  
Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 

Antwoord: _________________  

Merk op: Het oude verbond faalde niet vanwege God of Zijn Wet, maar vanwege het volk, dat het verbond 
had verbroken.  
 
Psalm 19:7 De Wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is 
betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 
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10. Op welke wet is het nieuwe verbond gebaseerd? 

Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van 
Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten  
in hun verstand geven en Ik zal die in hun ___________ schrijven. 

Antwoord: _________________  

Merk op: De twee verbonden waren overeenkomsten tussen God 
en Zijn volk. Het oude verbond schoot tekort, omdat het gebaseerd 
was op de onvolmaakte beloften en werken van het volk.  
 
Exodus 24:7 Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. 
Het nieuwe verbond is een succes omdat het gebaseerd is op Gods Wet, geschreven in het hart en op 
Jezus’ beloften en Zijn wonderbaarlijke kracht. 
 
Hebreeën 8:10 Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. 
 
Merk op: De gehele aard van een persoon wordt veranderd, waardoor hij zich verheugt in het doen van 
Gods wil. Belangrijk om te beseffen, is dat het nieuwe verbond gebaseerd is op dezelfde Wet, maar dat 
deze op een andere plek geschreven is (in het hart) en gebaseerd is op betere beloften (die van God).  

 

11. Is het niet zo dat het leven onder de genade, 
door het geloof, het houden van Gods Wet 
onbelangrijk maakt? 

Romeinen 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen [Gods Wet breken] 
omdat wij niet onder de Wet maar onder de genade zijn? 
_________  ________! (twee woorden) 
 
Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de Wet buiten 
werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Wet. (NBG) 

Antwoord: _________________  

Merk op: Zij die door Jezus vergeven werden voor de overtreding van Zijn Wet zullen Hem uit liefde willen 
gehoorzamen. In het besef van de onverdiende zegen van Zijn vergeving zijn ze meer verlangend dan 
anderen om Hem in vreugde te volgen. 

 

12. Worden mensen gered  
door het houden van de Wet? 

Efeze 2:8,9 Want uit _______________ bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;  
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 

Antwoord: _________________  

Merk op: Niemand wordt gered door het houden van Gods Wet. Allen worden gered door de wonderbare 
kracht van Gods genade. Maar zij die gered zijn, veranderd door de genade van Jezus, zullen verlangen 
om Gods Wet te gehoorzamen als een uitdrukking van hun liefde en dankbaarheid voor Hem. ‘Als u Mij 
liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.’ (Johannes 14:15). 



v2.0 6 

 

13. Wat zet iemand ertoe aan  
om Gods Wet te gehoorzamen? 

Romeinen 13:10 Daarom is de ___________  
de vervulling van de Wet. 
 
Mattheüs 22:37-39 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. 

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; 

Antwoord: _________________  

Merk op: Liefde is de grote motiverende kracht. De eerste vier geboden hebben betrekking op mijn relatie 
met God. Wanneer ik Hem liefheb, is het een lust om Zijn geboden te gehoorzamen. De laatste zes 
geboden hebben betrekking op mijn relatie met mensen. Als ik mensen werkelijk liefheb, dan zal ik hun 
niets aandoen wat hun pijn berokkend. 

 

14. Kan ik een ware Christen zijn  
terwijl ik Zijn geboden niet houd? 

1 Johannes 2:3,4 Hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 
namelijk als wij Zijn geboden in ____________ nemen.  
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt,  
is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 

Antwoord: _________________  

 

15. Zijn er sommige wetten uit het Oude Testament 
die niet meer gelden voor christenen? 

Efeze 2:15 Heeft Hij … tenietgedaan, namelijk de wet van de 
geboden, die uit ________________ bestond, 

Antwoord: _________________  

Merk op: Ja, de inzettingen die er waren voor de regeling van het 
priesterschap en de offerdiensten werden opgeheven, omdat zij 
naar Christus verwezen (Kolossenzen 2:13-17). Als het ware Lam 
van God heeft Hij die vervuld.  
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16. Wie wordt bovenal door de duivel gehaat?  

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw,  
en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar 
nageslacht, die de ________________ van God in acht nemen  
en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: satan haat en strijdt tegen Gods gemeente in de eindtijd, 
die de geboden van God bewaart en anderen leert dat er goddelijke kracht is om een zondaar in een heilige 
te veranderen.  

 

17. Welke prachtige zegeningen zijn er verbonden 
aan het houden van Gods Wet?  

Johannes 15:11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken,  
opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw _______________ 
volkomen zal worden. 

Spreuken 29:18 Wie de Wet in acht neemt, is gelukkig. (NBV)  

Psalm 119:165 Wie Uw Wet liefhebben, hebben diepe vrede; 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Blijdschap, vreugde, vrede en overvloed van leven wordt gegeven aan hen die Gods geboden 
bewaren. Niet verwonderlijk dat David zei dat Gods geboden meer te begeren zijn dan goud (Psalm 19:11).  

 

18. Verlangt u ernaar een liefdevolle relatie te hebben 
met Jezus, wat ertoe zal leiden dat u één van Zijn 
gelukkige, gehoorzame kinderen zult zijn?  

Antwoord: __________________ 
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Aanvullende studie 
Gelijkenissen tussen Bijbelse karakters en Jezus 

Vele van de Bijbelse helden zijn een type of model van Jezus. 
Mozes, Jozef, David en Salomo zijn allemaal mensen die op 
sommige momenten in hun leven een voorafschaduwing waren van 
het leven en werk van Christus. De overeenkomsten tussen hun 
ervaringen zijn bedoeld om de wereld te helpen Jezus te herkennen 
als de Zoon van God.  

Daniëls ervaring met de wet en de leeuwen is een voorbeeld van 
zo’n geestelijke gelijkenis. Let op de volgende overeenkomsten: 

• De leiders in Medo-Perzië wilden Daniël uit zijn hoge positie verwijderen, omdat ze jaloers waren op 
zijn goede relatie met de koning. Daniël 6:3 zegt: ‘Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de 
stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele 
koninkrijk te stellen.’ (NBG). Op dezelfde wijze wilden de leiders van Jeruzalem Jezus uit de weg ruimen, 
omdat ze jaloers waren op Zijn goede relatie met de koning van het universum (Johannes 5:18-20). 

• De hoge ambtenaren aan het hof volgden Daniël overal met de bedoeling hem op de één of andere 
onregelmatigheid te betrappen (Daniël 6:4). De religieuze leiders in Jezus’ dagen zonden spionnen uit om 
Jezus te volgen in de hoop Hem op iets verkeerds te betrappen (Lukas 20:19, 20). 

• Daniëls vijanden konden niets verkeerds bij hem vinden. Daarom spanden ze een valstrik om hun 
doel te bereiken (Daniel 6:5-9). Dit deden de leiders te Jeruzalem ook met Jezus. Ze spanden samen met 
Judas Iskariot om Jezus in de val te lokken (Lukas 22:2-6). Pilatus echter verklaarde dat hij niets verkeerds 
bij Jezus kon vaststellen (Johannes 19:4). 

• Nadat Daniël in de leeuwenkuil was gegooid, werd de kuil met een zware steen afgesloten en 
verzegeld met een staatszegel (Daniël 6:16,17). Ook Jezus werd in een graf geplaatst dat werd afgesloten 
met een zware steen en verzegeld met een zegel van de staat (Mattheüs 27:58-60,65,66). 

• Daniël en Jezus waren onschuldig en beiden kwamen levend uit hun aardse gevangenis  
(Daniël 6:23; Markus 16:5,6). 

Probeer ook eens andere gelijkenissen te vinden tussen het leven van Bijbelse figuren en het leven van 
Jezus  


