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MOZES EN PAULUS 
 
De geschriften laten duidelijk zien 
dat de apostel Paulus de doctrine 
en het programma voor een nieuwe 
bedeling was toevertrouwd. Een 
bedeling welke verborgen was en 
alleen God kende. Misschien dat het 
uitzonderlijke van Paulus zijn 
ministerie kan worden begrepen en 
gewaardeerd door het te vergelijken 
met de boodschap van Mozes: 
 
De wet tegenover genade 
Eerst moet het duidelijk zijn dat 'de wet 
door Mozes is gegeven' (Johannes 1:17) 
terwijl aan Paulus was toevertrouwd "om 
te betuigen het Evangelie der genade 
Gods" (Handelingen 20:24). Dit is zeer 
duidelijk in Efeziërs 3:1-4: 
"Om deze oorzaak ben ik Paulus de 
gevangene van Christus Jezus, voor u, 
die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord 
hebt van de bedeling der genade Gods, 
die mij gegeven is aan u: Dat Hij mij 
door openbaring heeft bekend gemaakt 
deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 
woorden te voren  

geschreven heb; Waaraan gij, dit lezende, 
kunt bemerken mijn wetenschap, in deze 
verborgenheid van Christus)," 
 
Genade niet gebaseerd op verbonden 
Aan Israël was het bevel: "Wacht u, dat gij 
het verbond van de Heere, uw God, ..., 
niet vergeet, ..." (Deuteronomium 4:23).  
Aan ons is het bevel: "... gedenkt, dat gij, 
die eertijds ... waart ... vreemdelingen van 
de verbonden der belofte, ..."(zie Efeziërs 
2:11-13). God schenkt ons redding en 
zegening geheel door genade. 
 
Kanaän en hemel 
De instructies van Mozes aan Israël had 
haar bezetting van het land Kanaän en 
haar zegening aldaar op het oog.  
Paulus zijn instructies aan ons hebben op 
het oog onze hemelse bezetting en ons 
genot van alle geestelijke zegeningen 
daar (zie Efeziërs 2:4-6 en Kolossensen 
3:1-3). 
 
Wij zijn God′s erfenis 
Zowel met Israël als met ons, zal onze 
Here op een komende dag tot vol genot 
van Zijn erfenis komen als wij volledig 
veranderd worden naar Zijn beeld. Maar 
wij kunnen Hem nu al de vreugde van Zijn 
erfenis geven als wij door geloof ingaan 
op deze heerlijke waarheden, deze onze 
levens laten leiden en ons laten 
veranderen in Zijn beeld (2 Korinthiërs 
3:18). 
 
God heeft gesproken 
Op de berg Sinaï sprak Hij de woorden 
van de wet. Nu, vanuit de hemel, spreekt 
Hij van barmhartigheid en genade. Dit 
gebeurt in stilte want Hij heeft Zijn laatste 
woord van barmhartigheid en liefde in 
Christus gesproken. Hij verzoekt de mens 
om zich te verzoenen met Hem (2 
Korinthiërs 5:20). 
 
Zo dichtbij 
"Want wat groot volk is er, dat de goden 
zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo 
dikwijls als wij Hem aanroepen?" 
(Deuteronomium 4:7). Dit was inderdaad 
waar, want God was dichtbij Israël. Maar 



Hij hield afstand. Alleen de hogepriester 
kon het Heilige der Heiligen binnengaan. 
Zo is het niet met ons. Er is geen 
hinderpaal tussen God en Zijn mensen 
vandaag, want in Paulus zijn openbaring 
vinden we dat "Hij ons begenadigd heeft 
in de Geliefde" (Efeziërs 1:6) en dat wij 
voor God 'volmaakt zijn in Hem' 
(Kolossensen 2:10). 
 
Een getuige voor engelen en mensen 
Mozes vermaande Israël om getuige te 
zijn voor de ogen der volken wat betreft de 
wijsheid om de wet te gehoorzamen (zie 
Deuteronomium 4:6) en Paulus verzoekt 
ons om getuige te zijn voor mensen en 
engelen  wat betreft God's doel met ons 
op de basis van genade: "want wij zijn een 
schouwspel geworden voor de wereld, en 
de engelen, en de mensen." (1 Korinthiërs 
4:9). 
 
Voorziening voor geestelijke overwinning 
Mozes waarschuwde zijn volk om gereed 
te zijn voor oorlog tegen de naties die 
vastbesloten waren om ze uit hun land te 
houden. Doch, hij verzekerde ze, dat het 
God Zijn doel was om hun de overwinning 
te geven (Deuteronomium 4:38).  
Zo ook Paulus, die ons door de Geest 
waarschuwt om gereed te zijn voor oorlog; 
niet tegen "vlees en bloed" maar tegen 
satan en zijn menigte, welke ons niet onze 
hemelse plaats wil laten bezetten en ons 
niet onze hemelse zegeningen wil laten 
toeëigenen (Efeziërs 6:12).  
Maar zowel met Israël als met ons, is het 
God's wil dat we de overwinning hebben. 
God heeft ons uitgerust (Efeziërs 6:13-18) 
om satan en de gevallen engelen te laten 
vluchten! 
 
Net als gevallen Israël, heeft het Lichaam 
van Christus gefaald om haar vijanden te 
laten vluchten en haar rechtmatige erfenis 
te bezetten. God zal dit uiteindelijk geheel 
door genade moeten doen voor zowel 
Israël en het Lichaam. Maar dit betekent 
niet dat we nu individueel moeten falen.  
 
(Bron: 'Moses and Paul' door C.R. Stam) 
 

 
 


