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Inleiding
“Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié 

dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in 
hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe” 
(Hebreërs 10:16).

Weerspreek die Nuwe Verbond God se wet en doen dit weg met  
enige behoefte om die Tien Gebooie en ander wette van God te ge- 
hoorsaam? Die oortuiging dat dit wel so is, is ’n gewilde lering in 
tradisionele Christenskap. Ons sal hierdie vraag deeglik ondersoek in 
hierdie boekie. Meer belangrik sal ons die werklike doel van God se 
Bybelse verbonde—meer as een, aanspreek—en hulle belangrike rol 
in die Skepper se algehele plan vir die mensdom. Dit is baie belangrik 
dat ons hulle ware betekenis verstaan.

Hoeveel mense weet dat die struktuur van die Bybel georganiseer 
is rondom ’n reeks goddelike verbonde—wat ons kontrakte of ooreen-
komste kan noem—wat die verhouding wat God graag met elke mens 
wil hê, openbaar en beskryf?

Hierdie verbonde openbaar God se beloftes. Hulle definieer ook 
die voorwaardes wat elke persoon moet nakom om die seëninge van 
daardie beloftes te ontvang. God se verbonde is die fondament van Sy 
goddelike plan om die manier waarop alle mense moet dink en optree, 
behoorlik te vorm.

God het ’n spesifieke doel voor oë. Die finale resultaat van Sy plan 
is ’n goddelike familie van seuns en dogters wat dieselfde regverdige 
karakter ontwikkel het wat duidelik was in Jesus Christus toe Hy as 
mens saam met die mensdom was.

Daardie karakter kan slegs geskep word deur ’n interaktiewe proses 
wat tussen elke individu en God plaasvind. Dit is ’n baie persoonlike 
proses.
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hulle produseer, behoorlik kan beheer. Die Bybel openbaar dat God 
daartoe verbind is om daardie bykomende vermoë in ons te skep.

Hy belowe om ons die kennis, begrip en die mag te gee om hoe ons 
dink, voel en optree, reg te hanteer—as ons gewillig en opreg kies om 
Hom ons volle samewerking te gee. Ons het desperaat daardie byko-
mende vermoë nodig! Die hartseer rekord van die menslike geskiede-
nis toon dat ons nie konsekwent regte keuses kan maak, of die regte 
gesindhede kan handhaaf sonder God se goddelike hulp nie.

In plaas daarvan, weef elkeen van ons van nature ons eie web van 
gedagtes en gedragspatrone in ’n teenstrydige mengsel van goed en 
kwaad. Nie alles wat ons dink en doen is verkeerd nie. Maar dit is ook 
nie altyd reg nie. Soos Adam en Eva, pluk ons die vrug van die kennis 
van goed en kwaad.

Of ons lewe net fisies en tydelik sal wees of vir ewig sal duur, hang 
af of ons sal toelaat dat ons Skepper ons harte en gedagtes aktief kan 
verander. 

Hy het vir die antieke mense van Israel gesê: “Die lewe en die dood, 
die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy 
kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE jou God lief te hê, na 
sy stem te luister en Hom aan te hang” (Deuteronomium 30:19-20, 
beklemtoning regdeur bygevoeg). 

Van die begin af wou God hê dat alle mense die pad moet loop wat 
na die ewige lewe lei. Tog het net een persoon ooit heeltemal na Sy 
stem geluister en daardie pad volmaak gewandel—Jesus Christus! Die 
res van ons skiet tekort (Romeine 3:23).

By Sy kruisiging het Jesus, deur Sy dood, die Nuwe Verbond geïm- 
plementeer. Dit is waarom, op die aand voor Hy gekruisig is, “neem 
Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is [figuurlik] 
die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word” (Lukas 
22:20).

In daardie nuwe verbond versamel God al die noukeurig beplande 
besonderhede van Sy verlossingsplan. Om voordeel te trek uit daardie 
wonderlike plan, is dit noodsaaklik dat ons die betekenis en doel van 
die Nuwe Verbond wat Christus geïmplementeer het korrek verstaan. 
Baie mense pas dit nog steeds verkeerdelik toe of verdraai wat die 
Bybel eintlik oor daardie Nuwe Verbond sê. Kom ons ontrafel nou 
daardie verdraaiings.

Waarom vryheid van keuse?
Om dit vir ons moontlik te maak om daardie goddelike, heilige en 

regverdige karakter te bou, gee God vir ons vryheid van keuse. Deur 
ons die vryheid te gee om keuses te maak, laat Hy ons toe om deur 
ons eie ervarings te leer dat ons, met ons beperkte vermoëns, nie al die 
skadelike gevolge wat verkeerde keuses produseer, kan voorsien nie. 
Slegs deur op God se leiding staat te maak, sal ons leer hoe om te ver-
hoed dat slegte keuses gemaak word.

Om verkeerde keuses te maak het begin met ons heel eerste mens- 
like ouers, Adam en Eva. Hulle moes kies tussen twee kritieke opsies. 
Hulle kon God toelaat om hulle denke en hulle lewenswyse ten volle 
te lei, of hulle kon eksperimenteer en probeer om volgens hulle eie 
ervarings, die beste manier om te lewe, te onderskei. 

Hulle het gekies om deur persoonlike ervaring te leer in plaas daar-
van om hulle vertroue ten volle in God se onderrig, leiding en hulp te 
plaas. Die hele mensdom het dieselfde pad gevolg en dra die gevolge 
van dieselfde hartseer resultate.

God se verbonde openbaar Sy plan om daardie gevaarlike patroon 
van skadelike keuses te verander. In hierdie verbonde, belowe Hy aan 
diegene wat hulle tot Hom bekeer met hulle hele hart, Sy goddelike 
hulp en seën, vir die leiding en hulp wat hulle nodig het.

Sommige van die seëninge wat Hy gee vir die aanvaarding van Sy 
leiding en hulp is geestelik en bied ons ewige voordele. Ander is fisies, 
ontwerp om ons te seën in hierdie tydelike, fisiese lewe.

Waarom was die belofte van ’n nuwe hart so nodig? 
God se laaste en belangrikste verbond wat in die Bybel geopenbaar 

is, is gesentreer op Sy belofte—Sy onwrikbare verbintenis—om ’n nuwe 
hart te skep in diegene wat onvoorwaardelik na Hom kom vir hulp.

Waarom is goddelike ingryping noodsaaklik om daardie verande-
ring van hart te ontvang? Dit is regtig baie eenvoudig. Ons is onvol-
ledig geskape!

God het inderdaad mense gemaak met ’n wonderlike vermoë om 
kreatief te dink—met ’n intellektuele vermoë wat die kreatiwiteit van 
enige ander fisiese wese ver oorskry. Die unieke talent wat Hy aan ons 
gegee het om wat ons dink te ontwerp en te produseer, is volgens Sy 
eie verstommende kreatiewe kapasiteit gemodeleer (Genesis 1:27).

Maar daar bly ’n ontbrekende dimensie in ons denke, ’n dimensie 
wat bygevoeg moet word sodat ons ons gedagtes en die aksies wat 
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bond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle 
goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van 
My nie afwyk nie” (Jeremia 32:40).

Daar was slegs ’n wenk gegee van die impak van daardie belofte—
deur simboliese seremonies—toe antieke Israel ’n nasie onder die Sinai 
Verbond geword het. Byvoorbeeld, die tempelaanbidding van antieke 
Israel met figuurlike rituele en seremonies, was in afwagtig van  
Christus se offer.

Daardie rituele het—vir diegene wat in daardie era gewoon het—
gesimboliseer dat ’n blywende, permanente oplossing vir die probleem 
van die mensdom se geestelike ontoereikendhede nodig was. Maar die 
offers en rituele wat destyds aan Israel gegee is, het nie daardie oplos-
sing verskaf nie.

Die rede hiervoor was dat “daar gawes en offers gebring word, 
wat hom wat die diens verig, na die gewete nie volkome kan maak 
nie” (Hebreërs 9:9). Slegs deur vergifnis van sonde deur die offer van 
Christus en die ontvangs van die geestelike krag wat deur die gawe 
van die Heilige Gees verskaf word, is dit moontlik.

Regverdige wette, maar nie ’n regverdige hart nie

Aangesien die meeste van die mense van antieke Israel nie God 
se Gees ontvang het nie, was hulle nie in staat om volgens God se 
lering te leef of dit toe te pas as ’n ware heilige volk nie. Soos Moses 
vir hulle gesê het, “Maar die HERE het julle nie ’n hart gegee om te 
verstaan en oë om te sien en ore om te hoor tot vandag toe nie” (Deu-
teronomium 29:4). 

Maar God het reeds ’n duidelike plan in gedagte gehad om hulle 
daardie “nuwe hart” in die toekoms te gee. Selfs toe Hy met Moses 
gepraat het, het God Sy gretige verlange uitgespreek na die tyd wan-
neer daardie verandering van hart kan gebeur. Hy het aan Moses 
uitgeroep, “Ag, as hulle maar so ’n hart gehad het om My te vrees en 
al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir 
ewig goed kan gaan” (Deuteronomium 5:29). 

Maar die tyd was nog nie reg vir God om Sy Gees beskikbaar te 
stel aan die massas van die mensdom nie—nie eens vir die meeste  
van die mense van Israel nie. Behalwe vir Israel se profete en ’n paar 
ander spesiaal uitverkore dienaars van God, beskryf Israel se geskie-
denis ’n volk wat regverdige wette gehad het, maar regverdige harte 
ontbreek het.

God se Manjifieke 
Reeks Verbonde

“En Ek sal hulle ’n hart gee om My te ken, dat Ek die 
HERE is; en hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir 
hulle ’n God wees, want hulle sal na My terugkeer met 
hul hele hart” (Jeremia 24:7).

Wat is die sentrale boodskap van Jesus Christus se evangelie? Dit 
is die belofte dat God beplan om alle mense te verander om soos Hy 
te wees, en sal met hulle harte en gedagtes begin. Die proklamasie  
van daardie boodskap gaan voort deur die Kerk wat Hy gebou het 
(Matteus 16:18). Maar die volle impak van daardie boodskap sal nie 
deur alle mense gevoel word tot nadat Hy teruggekeer het nie.

Uiteindelik, as gevolg van Sy direkte toesig, sal die hele “aarde … 
vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem 
oordek” (Jesaja 11:9). Christus se eerste koms was slegs die begin van 
Sy persoonlike betrokkenheid by die transformasie van die geestelike 
natuur van die mensdom.

God se visioenêre plan
Deur spesiale verbonde wat met Noag, Abraham, Moses en Dawid 

gemaak is, het God lank gelede begin om belangrike besonderhede 
van Sy plan te openbaar om vir Homself ’n blywende heilige volk te 
produseer (Levitikus 20:26; 26:12; Hebreërs 8:10). Die beloofde Nuwe 
Verbond—die basis van Christus se evangelie—is die hoeksteen van 
daardie openbaringsproses.

Deur die pen van die profeet Jeremia, het God, wat Hy van plan is 
om deur Jesus Christus te bereik, opgesom: “En Ek sal ’n ewige ver-
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God het Jakob se naam na Israel verander. Van sy 12 seuns het die 
stamme van die antieke nasie van Israel gekom. Aan hierdie fisiese  
afstammelinge van Jakob het God begin om die noodsaaklike be- 
sonderhede van Sy plan, om ’n heilige volk vir Homself te maak,  
te openbaar.

Wat is ’n verbond? 

Inherent aan enige verbond is die konsep van ’n blywende verbinte-
nis tot ’n duidelik gedefinieerde verhouding. Oor die algemeen is ’n 
verbond ’n langtermyn ooreenkoms tussen twee of meer partye wat ’n 
bindende verhouding tussen hulle formaliseer. Dit definieer hul nood- 
saaklike verpligtinge en verbintenis aan mekaar. 

In antieke tye is groot verbonde bekragtig en deur simboliese rituele 
aktief gehou wat elke groep se verbintenis tot, en aanvaarding van, die 
verbond se bindende vereistes weerspieël het. Verbondsrituele is egter 
nie dieselfde as verbondsverbintenisse en verpligtinge nie. 

Rituele in goddelike verbonde dien hoofsaaklik as simboliese aan-
manings en word doelbewus slegs ’n figuurlike waarde gegee. Die 
werklike waarde is in die wese van die verpligtinge wat gemaak is! 
Deur die wese van Sy verbonde—Sy goddelike verbintenisse—bind 
God Homself om al die beloftes wat Hy maak, uit te voer.

In ’n goddelike verbond, definieer God die basiese verpligtinge wat 
Hy op Homself, en gewoonlik op die ander deelnemers, plaas. Dus is 
’n belangrike kenmerk van ’n verbond ’n lys van seëninge wat God 
belowe om aan diegene wat hulle verbondsverpligtinge eer, te gee.

’n Goddelike verbond kan vergelyk word met ’n heilige statuut 
wat gestig is om menslike verhoudings met God te reguleer. Dit is ’n 
formele verklaring van God se wil en doel. Dit spreek gewoonlik Sy 
diep liefde vir die mensdom uit en openbaar een of meer belangrike 
aspekte van Sy plan vir die mensdom se verlossing.

Verbondsbesprekings in die Nuwe Testament

Twee verbonde, die Sinai of Ou Verbond, en die Nuwe Verbond 
(bemiddel deur Jesus Christus), is die fokus van aansienlike bespre-
king in die Nuwe Testament. Albei is gebaseer op God se vroeëre 
verbond met Abraham wat die erfenis van ’n globale koninkryk aan 
Abraham se spesiale “saad” of afstammeling belowe—Jesus Christus 
(Romeine 4:13; Galasiërs 3:16).

Die verbond wat by berg Sinai gemaak is, het die antieke nasionale 

Soos die meeste mense vandag, het hulle nie die vermoë gehad om 
volgens die volle geestelike bedoeling van die instruksies wat God in 
die Skrif openbaar het, te leef nie. Iets het ontbreek.

Dus, “Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die 
Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe [her- 
siene] verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met 
hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem 
het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by 
my verbond nie [let op die probleem was nie met die wette wat Hy 
hulle gegee het nie], en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.

“Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis 
van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en 
dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal 
vir My ’n volk wees” (Hebreërs 8:8-10).

’n Veranderde hart word aan die mensdom aangebied 

Die meeste mense neem aan dat die Nuwe Verbond die wette van 
God, soos onder die Sinai Verbond (ook bekend as die Ou Verbond) 
gegee is, afgeskaf het. Maar let op dat geen aanduiding in hierdie 
belofte gegee word dat God se wette geïgnoreer of afgeskaf moet  
word nie. 

In teendeel moet hulle gegraveer word in die gedagtes en harte  
van die ontvangers van die beloofde Nuwe Verbond—om deel te word 
van hulle wese! Hierdie Nuwe Verbond is ’n belangrike hersiening 
van hoe God met Sy mense omgaan.

God het Homself ten volle daartoe verbind om die harte van alle 
mense, wat kies om Hom gewillig te dien, te verander. Aangesien 
“God trek immers niemand voor nie” (Romeine 2:11, Nuwe Lewende 
Vertaling), het Hy hierdie belofte aan alle nasies uitgebrei.

Soos Paulus verduidelik, “En die Skrif wat vooruit gesien het dat 
God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham 
die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën 
word” (Galasiërs 3:8). 

Van die begin af, was God se plan dat alle mense ’n geleentheid 
moet ontvang om tot bekering te kom—om weg te draai om dinge 
op hul eie manier te doen, na om God se weg heelhartig te volg—en 
hulle harte te laat verander sodat hulle kan lewe soos Hy bedoel het. 
Hy het besluit om met een familie te begin—getroue Abraham en sy 
afstammelinge deur sy kleinseun Jakob.
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Die tweede individu met wie God ’n persoonlike verbond gemaak 
het, was Abraham, soos opgeteken is in die Bybel (Genesis 15:18;  
17:1-2).

Abraham het Noag se sleutelkaraktertrekke gedeel. Net soos God 
gekies het om ’n verbond met Noag, ’n regverdige man, te hê (Genesis 
6:8-9), het Hy Abraham, ’n man van geloof en gehoorsaamheid gekies 
(Genesis 15:6; 26:5) vir hierdie tweede verbond. Uit hierdie twee voor-
beelde word dit duidelik dat God verbonde met individue geïnisieer 
het slegs as die persone wat daardie verbonde ontvang, reeds getoon 
het dat hulle gewillig was om Hom te gehoorsaam.

Hierdie eienskappe van getrouheid en gehoorsaamheid was ook 
teenwoordig in Moses (Numeri 12:3; Hebreërs 11:24-28) en Dawid—
sowel as in die ander profete wat deelgeneem het aan die skrywe van 
die Ou Testamentiese Skrifte. Aangaande Dawid, sê God: “Ek het ’n  
verbond gesluit met my uitverkorene, met ’n eed aan Dawid, my kneg, 
belowe: Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag [Jesus Christus] bevestig 
en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela” (Psalm 89:4-5).

Paulus noem, aangaande die mense van Israel, dat God “Dawid 
vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het 
Dawid, die seun van Ísai, gevind, ’n man na my hart, wat al my wel-
behae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, 
volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek” (Handelinge 13:22-23).

Abraham en Dawid is veral betekenisvol vir die goddelike beloftes 
en verbonde wat nodig is vir die mensdom se verlossing. Dit is waarom 
die heel eerste woorde in die Nuwe Testament is: “Die geslagsregister  
van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham” 
(Matteus 1:1).

Hierdie aanvangsin verbind Christus se sending direk met die belof-
tes wat aan Abraham en Dawid gemaak is. Die verbonde met hierdie 
mans bevat die basiese beloftes wat verband hou met God se plan om 
verlossing aan die hele mensdom, deur Jesus Christus, te bied.

Die verbond met Abraham

Aan Abraham het God belowe: “En Ek sal jou ’n groot nasie maak 
en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën sal wees. En Ek 
sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in 
jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” (Genesis 12:2-3).

Hier verklaar God Sy voorneme om verlossing te bied, nie net aan 
die fisiese afstammelinge van Abraham nie, maar ook aan “al die 

koninkryk van Israel tot stand gebring. Die Nuwe Verbond belowe dat 
die Messias, Jesus Christus, die veel meer inklusiewe koninkryk van 
God, wat oor die hele aarde sal heers, tot stand sal bring (Jesaja 9:6; 
Matteus 25:34; Lukas 22:29-30; Openbaring 11:15).

Jesus het daardie komende Koninkryk, en die bekering wat vir ons 
nodig is om daaraan deel te neem, die sentrale kenmerk van Sy evan-
gelie gemaak (Markus 1:14-15). Om te kwalifiseer as ’n erfgenaam 
van daardie Koninkryk, moet ’n mens voldoen aan die terme wat in 
God se verbonde gedefinieer word. Jesus Christus alleen het al daardie 
terme volmaak gehou. 

Daarom is Hy alleen die gekwalifiseerde erfgenaam van al die 
beloftes wat aan Abraham gemaak is. En slegs deur Hom mag ander 
mense—insluitende sulke manne van geloof soos Abel, Noag, Abra-
ham, Isak en Jakob (Hebreërs 11)—deel in daardie beloofde erfenis. 
Soos Paulus verduidelik het, “En as julle aan Christus behoort, dan 
is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename” 
(Galásiërs 3:29).

Petrus het hierdie sentrale rol van Jesus bevestig en gesê, “En die 
saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam 
onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered 
moet word nie” (Handelinge 4:12). 

Dit is waarom Jesus Christus se rol in God se verbonde so nood- 
saaklik is. Daardie verbonde bevat die belofte van verlossing wat Hy 
alleen, as die Messias, ’n werklikheid kan maak. Elke verbond wys na 
spesifieke aspekte van God se uiteindelike oplossing vir die probleem 
van sonde en boosheid. En die Nuwe Verbond handel uitdruklik oor 
die “hart” aspek van daardie oplossing.

Die karakter van verbond ontvangers

God het noukeurig spesiale individue gekies om van Sy verbonds-
verbintenisse aan die res van die mensdom oor te dra. Elkeen van 
hierdie spesiale verbondsontvangers het God reeds uit die hart gedien. 
Elkeen het ’n persoonlike verhouding met God gehad en het reeds ’n 
regverdige lewe na die beste van sy vermoë en kennis geleef.

Die eerste persoon wat in ’n verbondsverhouding met God ingetree 
het en wat spesifiek in die Bybel genoem word, was Noag. Dit het 
plaasgevind in ’n tyd toe alle mense—behalwe vir Noag (en klaarbly-
klik sy onmiddellike familie)—heeltemal verdiep geraak het in ’n bose 
manier van lewe (Genesis 6:5-8; 9:8-11).
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die boek Romeine beskryf, waar hy die punt maak dat selfs gehoor-
same Abraham steeds vergifnis nodig gehad het. Paulus sê van Abra-
ham en sy geloof: “Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede ver-
gewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die 
Here die sonde nie toereken nie” (Romeine 4:7-8).

Abraham se gewoonte was dié van om God uit die hart te gehoor- 

geslagte van die aarde.” Maar Abraham se afstammelinge moes ’n 
spesiale en belangrike rol in hierdie proses speel—veral die unieke 
afstammeling van Dawid wat as die Messias sou kom.

Petrus het aan sy mede-Jode verduidelik wat Jesus Christus se uit- 
dagendste rol sou wees: “En julle is kinders van die profete en van die 
verbond wat God met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê 
het: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God 
het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur 
om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer” (Handelinge 
3:25-26). 

Dit is wat die hele wêreld die nodigste het. Slegs wanneer die hele 
mensdom ’n “nuwe hart” ontvang het—deur Christus se aktiewe be- 
trokkenheid om alle mense weg te draai van hulle sondes—sal God 
se plan volmaak wees. Petrus het verduidelik dat volle versoening, 
soos deur God beplan, vereis dat “elkeen van sy booshede te bekeer.”

Dit is God se doel. En Hy het belowe om dit te bereik! Sy verbonde 
bevat Sy verpligtinge om daardie doel te vervul.

Meer besonderhede geopenbaar oor God se plan

In Sy verbond met Abraham, het God eers duidelike besonderhede 
van Sy plan begin gee. Hy het vir Abraham gesê: “En Ek wil my ver-
bond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder … Ek 
sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal 
my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle 
geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou 
nageslag ná jou” (Genesis 17:2, 6-7).

Hierdie verbond het die volgende belangrike elemente van God se 
plan voorsien: God se spesiale verhouding met Abraham se afstam-
melinge, die instelling van die koninkryk van Israel, die geboorte en 
heerskappy van die Messias oor die Koninkryk van God en die uitein-
delike verlossing van alle nasies.

Abraham se geloof—sy absolute vertroue in en lojaliteit aan God—
word aan hom toegeskryf as geregtigheid (Genesis 15:6). Sy volle 
vertroue in God was die fondament van sy karakter. Sy vertroue in 
God is deur sy gehoorsaamheid gedemonstreer (Jakobus 2:21-24). 
Abraham het God nie net geglo nie, hy het ook God se wette verstaan 
en getrou gehoorsaam as gevolg van sy geloof (Genesis 26:5).

Abraham se voorbeeld van geloof—gedemonstreer deur sy gehoor- 
saamheid aan God—is die model van lewende geloof wat Paulus in 

Die meeste godsdienstige leraars sê dat 
God se gebooie wat deur Moses gegee is, 
slegs op antieke Israel van toepassing was, 
en nie op ons vandag nie. Maar deur daardie 
gevolgtrekking te maak misken hulle die volle  
betekenis van wat God oor Abraham se ge- 
hoorsaamheid in Genesis 26:5 gesê het, hon- 
derde jare voor God met Moses en Israel by die  
berg Sinai gepraat het: “Omdat Abraham na  
my stem geluister en my ordening, my gebooie, 
my insettinge en my wette onderhou het.”

Die Hebreeuse woorde wat God hier ge- 
bruik, is veral belangrik. Soos The Expositor’s 
Bible Commentary oor hierdie vers verduidelik: 
“Die Here het toe ’n merkwaardige opmerking 
gemaak: Abraham het ‘my ordeninge [mismarti], 
my gebooie [miswotay] , my insettinge [huqqo-
tay] en my wette [wetorotay] onderhou’ (v. 5).

“Dit is merkwaardig dat dit presies die 
manier is waarop gehoorsaamheid aan die 
Sinai Verbond in Deuteronomium 11:1 uit-
gedruk word. ‘Daarom moet jy die HERE jou 
God liefhê en altyd sy ordening [mismarto], sy 
insettinge [huqqotayw], sowel as sy verorde-
ninge [hyqqotayw] en sy gebooie [miswotayw] 
onderhou.’

“Abraham is ’n voorbeeld van iemand wat 
die wet wat op sy hart geskrywe was, vertoon 
het” (Jeremia 31:33). Hy is die skrywer se 
beste voorbeeld van ware gehoorsaamheid 

aan die wet, die een oor wie die Here kon sê, 
‘omdat Abraham na my stem geluister’ het 
(vers 5). Dus, om te wys dat Abraham ’n voor-
beeld was van iemand wat God se gebooie 
onderhou het, het die skrywer die aard van 
die verwantskap tussen die wet en geloof 
gewys. Abraham, ’n man wat volgens geloof 
gelewe, kon beskryf word as iemand wat die 
wet onderhou het” (v. 2, 1990, bl. 186-187, 
beklemtoning bygevoeg).

Abraham het dieselfde fundamentele 
geestelike wette gehoorsaam wat later aan 
Israel gegee is. Die simboliese tabernakel of 
tempelseremonies en rituele en Israel se nasi-
onale administratiewe wette was egter nie op 
Abraham se dag van toepassing nie. Hulle is 
ook nie nodig vir individuele Christene vandag 
nie, omdat ’n fisiese tempel nie meer die mid-
delpunt van ons aanbidding is soos dit was in 
die antieke volk van Israel nie (Johannes 4:19-
21; Hebreërs 9:9-10).

Abraham het dus baie meer geweet van 
God se vereistes vir, en definisies van regver-
dige gedrag, as wat die meeste godsdienstige 
leraars hom vandag krediet gee. Dit beteken 
ook dat die wette wat regverdige gesindhede 
en gedrag definieer wat aan Israel gegee is,  
lank voor die Sinai verbond ooit tot stand ge- 
kom gekom het, geken en beoefen is deur 
dienaars van God.

Het Abraham Dieselfde 
Gebooie wat God aan Moses 
Gegee het Onderhou?



Die Nuwe Verbond: Skaf dit God se Wet af?14 15God se Manjifieke Reeks Verbonde

“het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstan-
ding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees 
ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, 
waarvan ons almal getuies is. Nadat Hy dan deur die regterhand van 
God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ont-
vang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

“Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê: 
Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand totdat Ek 
u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis 
van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, 
hierdie Jesus wat julle gekruisig het” (Handelinge 2:29-36). 

Van die begin van die mens se bestaan af, het God die besonder-
hede van Sy groot plan vir die mensdom se verlossing in plek gestel. 
Van kardinale belang vir daardie plan was die geboorte en sending 
van die Messias—die beloofde afstammeling van Dawid en Abraham. 
Om ons te verseker van die onherroeplikheid van daardie plan, het Hy 
dit met ’n reeks verbonde bevestig.

Die tydelike Sinai Verbond

Om die doel en tydelike aard van die verbond wat God met antieke 
Israel by Berg Sinai gemaak het te verstaan, is van kritieke belang om 
die Nuwe Testamentiese skrifture korrek te verstaan. Die inhoud van 
hierdie verbond het in wese Israel se nasionale grondwet geword.

Met God as sy Koning, het Israel ’n teokratiese staat geword—in 
wese ’n tydelike, aardse koninkryk van God. Sy mense het al die ver-
bondsvoorwaardes aanvaar wat God vir hulle uitgelê het en het gesê, 
“Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen” (Exodus 19:8).

Te midde van die donderweer, weerlig, rook en vuur bo-op Berg 
Sinai, het God die Tien Gebooie tot die hele nasie gespreek (Eksodus 
20:1-18).

Hoe het die mense teenoor Moses gereageer? “Kyk, die HERE 
onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons 
het sy stem uit die vuur gehoor; vandag het ons gesien dat God met 
die mens spreek en hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou 
sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer. As ons die stem van 
die HERE onse God nog langer hoor, sal ons sterwe.

“Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende God 
uit die vuur hoor spreek het soos ons en in die lewe gebly het? Gaan ú 
naderby en hoor alles wat die HERE onse God sal sê; dan kan ú ons 

saam. Maar selfs hy was nie sonder sonde nie. Hy het steeds vergifnis 
nodig gehad vir die sondes wat Hy gepleeg het—net soos ons almal.

Daardie vergifnis is slegs moontlik deur geloof in die offer van 
Jesus Christus. Maar eens vergewe, word daar van ons almal verwag 
om Abraham se voorbeeld te volg om ons geloof te demonstreer deur 
ons volle ywer aan te wend om God te behaag deur gehoorsaamheid 
aan Hom. Dit is die regverdige reaksie wat ons geloof in ons moet  
veroorsaak.

God se verbond met Dawid

Die volgende verbond om in ag te neem tussen God en ’n spesifieke 
persoon, is Sy verbond met Koning Dawid.

Daarin belowe God dat Dawid se dinastie vir ewig sal duur en dat 
die Messias—Dawid se spesiale afstammeling—die ewige Koning van 
daardie dinastie sal wees. “Ek het ’n verbond gesluit met my uitverko-
rene, met ’n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Tot in ewigheid sal Ek 
jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela” 
(Psalm 89:4-5). 

God verklaar dat hierdie verbond onherroeplik sal wees. “So spreek 
die HERE: As julle my verbond met die dag en my verbond met die 
nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan  
sal ook my verbond met Dawid, my kneg, verbreek kan word, dat  
daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie” (Jeremia 
33:20-21). 

Toe die tyd aangekom het vir die Messias om gebore te word, let op 
wat die engel aan die vrou wat gekies was om Sy moeder te wees, gesê 
het: “Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En 
kyk jy sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. 
Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; 
en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en 
Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy 
koninkyk sal daar geen einde wees nie” (Lukas 1:30-33).

Die apostel Petrus het ook kommentaar gelewer op die belangrik-
heid van God se verbond met Dawid: “Broeders, ek kan vry-uit met 
julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook be- 
grawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan ’n profeet 
was en geweet het dat God vir hom met ’n eed gesweer het dat hy uit 
die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek 
om op sy troon te sit,
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Van daardie tyd af is die geïnspireerde woorde van God se profete 
met agting beskou, asof God direk met die mense gepraat het. By- 
voorbeeld, Moses het—as gevolg van gehoorsaamheid aan die “stem  
van die HERE”—“insettinge … wat in hierdie wetboek geskrywe is,” 
aan Israel gegee sowat 40 jaar nadat God by Berg Sinai gepraat het  
(Deuternomium 30:10-11).

Dat die geskrifte van die profete akkuraat die instruksies en leringe 

alles meedeel wat die HERE onse God met u sal spreek, en ons sal dit 
hoor en doen” (Deuteronomium 5:24-27).

Die profete se woorde as die “stem van die Here” 

Hulle versoek, van pure verskrikking vir die ontsagwekkende krag 
wat God aan hulle geopenbaar het, dat Hy nooit weer direk met hulle 
met Sy eie stem sou praat nie. 

Baie opregte godsdienstige mense kla, 
“O, ek wens ek kan volgens die Tien Gebooie 
leef—maar ek weet ek kan nie.” In hulle ge- 
dagtes is dit ’n onbereikbare doel om God se 
gebooie te gehoorsaam. Onderliggende aan 
hierdie persepsie is ’n groot misverstand van 
die aard en doel van God se Tien Gebooie.

Hierdie gebooie kan letterlik deur gewone 
mense, selfs al het hulle nog nie God se 
Heilige Gees ontvang nie, gehoorsaam word. 
Byvoorbeeld, enige mens is in staat om nie ’n 
afgod te aanbid nie, om ouers met respek te 
behandel, nie ’n ander persoon te vermoor nie 
en om nie owerspel te pleeg of te steel wat 
aan iemand anders behoort nie.

Dit is die vlak van gehoorsaamheid wat 
God van antieke Israel verwag het en wat Hy 
nou, nog voordat iemand gedoop word en die 
Heilige Gees ontvang, met bekering verwag.

’n Hoër vlak van geregtigheid 

Maar van die begin af het God meer van 
mense af verlang. Hy is meer geïnteresseerd in 
wat uit die hart kom, en of dit wat in die hart 
is entoesiasties gedemonstreer word deur ’n 
mens se optrede. Dit is in die hart en verstand 
dat Hy die volle bedoeling en betekenis van Sy 
wette wil skryf.

In die gelykenis van ’n dienskneg wat slegs 
doen wat sy meester vereis, het Jesus Chris-

tus dit aangespreek (Lukas 17:7-8). Jesus het 
hierdie vraag aan Sy dissipels gestel: “Bedank 
hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het 
wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, 
wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel 
is, sê dan: Ons is onverdienstelike diens-
knegte, want ons het gedoen wat ons verplig 
was om te doen” (verse 9-10).

Jesus het daarop gewys dat daar ’n hoër 
vlak van geregtigheid is wat verder strek as 
die beperkte geskrewe eise van die Tien 
Gebooie—’n gees of geestelike bedoeling van 
die wet wat verder strek as die blote letter van 
die wet (2 Korintiërs 3:5-6). 

Jesus het hierdie maatstaf opgesom: “Jy 
moet die Here jou God liefhê met jou hele  
hart en met jou hele siel en met jou hele ver-
stand. Dit is die eerste en groot gebod. En die 
tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee 
gebooie hang die hele wet en die profete” 
(Matteus 22:37-40) Hierdie twee groot wette 
som die uiterste regverdigheid op wat God in 
sy kinders skep.

Daardie vlak van liefde vir God en ons 
medemens oortref wat enige persoon in staat 
is om ten volle te hê en uit te druk sonder die 
goddelike hulp wat God aan ons beskikbaar 
stel deur die krag van Sy Heilige Gees. Dit is 
’n vlak van liefde wat in direkte teenkanting is 
teen die selfsugtige neigings van ons vleeslike 

natuur (Jakobus 1:13-15; 4:1-3).
Om die Heilige Gees te ontvang, moet 

elkeen van ons eers bekeer van die oortre-
ding van die Tien Gebooie van God, wat ons 
alreeds poog om te gehoorsaam.

Basiese stappe tot ware bekering 

Wat is van die basiese stappe tot daardie 
ware bekering wat God vereis voordat Hy vir 
ons Sy Gees sal gee?

Eerstens moet ons erken dat God se wette 
geestelik van natuur is (Romeine 7:14) sowel 
as heilig, regverdig en goed (vers 12). 

Ons moet ook besef dat God nie ’n ewige 
verhouding sal vestig met iemand wat opsetlik 
kies om voort te gaan om Sy wet te oortree 
nie (Jesaja 59:1-2). Ons moet besef en erken 
dat Sy wette wonderlik is en vir ewig sal duur 
(Psalm 119:129, 160). Die eerste daad van 
bekering is dus om gewillig te kies om God  
se gebooie te gehoorsaam as die enigste aan- 
vaarbare grondslag vir ’n regte verhouding met  
Hom en Jesus Christus (Matteus 19:16-19; 
Lukas 6:46).

Om Jesus Christus se offer as betaling vir 
ons vorige sondes deur die doop te aanvaar 
sodat ons die Heilige Gees kan ontvang, is 
die volgende groot stap. “Toe hulle dit hoor, is 
hulle diep in die hart getref en het vir Petrus 
en die ander apostels gesê: Wat moet ons 
doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer 
julle, en laat elkeen van julle gedoop word in 
die Naam van Jesus Christus tot vergewing 
van sondes, en julle sal die gawe van die Hei-
lige Gees ontvang” (Handelinge 2:37-38).

Wanneer dit gebeur—met ware geestelike 
begrip en opregtheid—begin ’n hele nuwe 
vlak van regverdige ontwikkeling. Dit is die 
soort geregtigheid wat God wil hê ons moet 
na streef om te ontwikkel met die hulp wat  
Hy deur Sy Gees beskikbaar stel.

Soos Paulus dit uitgedruk het: “Daarom, 
my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam 
gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen 
nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, 
werk julle eie heil uit met vrees en bewing; 
want dit is God wat in julle werk om te wil 
sowel as om te werk na sy welbehae. Doen 
alles sonder murmurering en teëspraak, sodat 
julle onberispelik en opreg kan wees, kinders 
van God sonder gebrek te midde van ’n krom 
en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos 
ligte in die wêreld” (Filippense 2:12-15).

Op hierdie manier verhoog God die ver-
houding wat ons met Hom het deur Jesus 
Christus, van slegs die letterlike gehoorsaam-
heid van Sy wet tot ’n diep, onselfsugtige 
liefde vir Hom en Sy lewenswyse en ons 
medemens. Die geskiedenis van die mensdom 
maak dit duidelik dat hierdie vlak van gereg-
tigheid nog nooit deur menslike pogings alleen 
bereik kon word nie.

Maar as ons bekeer van ons selfsugtige 
maniere wat ons in sonde lei en ons lewens 
onvoorwaardelik aan ons hemelse Vader oor-
gee, kan ons Christus se offer vir ons sondes 
aanvaar en vergifnis ontvang. God belowe 
dan dat ons “deelgenote kan word van die 
goddelike natuur, nadat julle die verdorwen-
heid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die 
wêreld is” (2 Petrus 1:4).

Hoe kan ons God se  
Gebooie Gehoorsaam?
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woorde gehoor toe julle met my gespreek het. Toe sê die HERE vir 
my: Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk wat hulle 
met jou gespreek het; dit is alles goed wat hulle gespreek het.

“Ag, as hulle maar so ’n hart gehad het om My te vrees en al my 
gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig 
goed kan gaan. Gaan sê vir hulle: Gaan maar terug na julle tente toe. 
Maar jy, bly hier by My staan, dat Ek jou kan meedeel al die gebooie 
en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle 
dit kan doen in die land wat Ek hulle sal gee om dit in besit te neem.”

Die mense het al die regte woorde gesê. Hulle het ingestem tot God 
se voorwaardes. Hulle het hulleself daartoe verbind om te lewe vol-
gens al die woorde wat God met hulle sou spreek deur Moses en die 
profete wat later sou kom. Maar God het geweet dit sou meer verg as 
hulle beloftes om die resultate te lewer wat Hy begeer het.

Dit sou ’n verandering in hulle harte vereis deur die gawe van die 
Heilige Gees. En vir die oorgrote meerderheid van hulle sou dit net 
moontlik wees nadat die Messias gekom het om die boete vir hulle 
sondes te betaal. Voor daardie tyd het God Sy Heilige Gees gegee  
aan slegs ’n relatief klein aantal geselekteerde individue soos Noag, 
Abraham, Dawid en ander profete en dienaars, soos opgeteken in die 
Ou Testament.

Die volk van antieke Israel het deur hulle voorbeeld die les verskaf 
dat, om regverdige wette sonder ’n regverdige hart te hê, nie genoeg  
is nie. Hulle eeue lange voorbeeld illustreer duidelik dat die ontvangs  
van kennis van die waarheid nie op sigself volle en blywende gehoor- 
saamheid produseer nie (Romeine 3:9-12).

Onthulling en definisie van regverdige gedrag 

Die vyf boeke wat deur Moses geskryf is—Genesis, Eksodus, Levi-
tikus, Numeri en Deuteronomium—definieer die regverdige manier 
van lewe wat God begeer dat alle volke en nasies moet aanneem (sien 
Deuteronomium 4:6; 6:4-6; 8:2-3).

Die boeke wat Sy instruksies aan hulle bevat, het antieke Israel se 
opperste godsdienstige en wettige kode geword. Hulle bevat nie net die 
riglyne, wette en prosedures waarvolgens sy burgers beoordeel moes 
word nie, maar ook rituele en seremonies wat simbolies die soort ver-
houding verteenwoordig het wat God wou hê hulle met Hom moes hê.

Hulle word in die Hebreeuse taal die Torah genoem (wat “die lering” 
beteken of, meer algemeen vandag, “die wet”). Soos Moses verduidelik 

van God verteenwoordig, word in die Nuwe Testament bevestig: “Ter-
wyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak 
van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n 
mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die 
heilige mense van God gespreek” (2 Petrus 1:20-21).

In Deuteronomium 5:28-31 vertel Moses hoe God die Israeliete se 
versoek by die berg Sinai aanvaar het dat Hy in die toekoms slegs met 
hulle sou praat deur Sy profete: “En die HERE het die stem van julle 

Die verbond wat God met die antieke Isra-
eliete by die berg Sinai gemaak het—om hulle 
Sy spesiale seëninge en beskerming te gee—
was voorwaardelik op hulle gehoorsaamheid 
aan Sy opdrag. God het hulle belowe, “As julle 
dan nou terdeë na my stem luister en my ver-
bond hou, sal julle my eiendom uit al die volke 
wees” (Eksodus 19:5). 

Nadat hulle God se stem gehoor het toe Hy 
die Tien Gebooie gegee het, en “donderslae en 
die blitse en die geluid van die basuin en die 
rokende berg bemerk,” het die Israeliete met 
Moses gepleit, “Spreek u met ons, dat ons 
kan luister; maar laat God nie met ons spreek 
nie, anders sterwe ons” (Eksodus 20:18-19).

God het hulle versoek aanvaar omdat die 
ooreenkoms wat Hy van hulle vereis het was 
dat hulle sy geopenbaarde instruksies sou ge- 
hoorsaam, wanneer en hoe ook al hulle dit sou 
ontvang—hetsy uit Sy mond of uit die mond 
van Sy profete. Van daardie tyd af het Sy pro-
fete opgetree as die “stem van die HERE” vir 
die mense. Let op hoe duidelik dit 40 jaar later 
bevestig word—lank nadat Israel vyf volledige 
boeke van gedetailleerde instruksies van God 
deur Moses ontvang het.

Op daardie tydstip het die Israeliete pas 
hulle verbond om God te gehoorsaam, her-
bevestig. Daarom het Moses hulle verseker: 
“Want die HERE sal weer oor jou ten goede bly 

wees soos Hy bly was oor jou vaders, as jy na 
die stem van die HERE jou God luister om sy 
gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie 
wetboek geskrywe is; as jy jou tot die HERE 
jou God bekeer met jou hele hart en met jou 
hele siel. Want hierdie gebod wat ek [Moses] 
jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie 
en is nie ver nie” (Deuteronomium 30:9-11). 
Moses se woorde het duidelik God se stem 
verteenwoordig. 

Met ander woorde, die inhoud van die Sinai 
Verbond was nie beperk tot net die instruk-
sies wat by die berg Sinai gegee is nie. Die 
Israeliete se ooreenkoms om die stem van die 
HERE te gehoorsaam, sluit gehoorsaamheid 
aan instruksies, wat deur Moses gegee is lank 
nadat hulle die berg Sinai verlaat het, in.

Daarom, diegene wat beweer dat die Sinai 
Verbond slegs die Tien Gebooie ingesluit het  
en moontlik die ekstra inligting wat in Eksodus 
20 tot 24 gegee is, versuim om te verstaan 
dat die opdrag om die “stem van die HERE” te  
gehoorsaam, baie meer omvattend was. Dit 
het beteken dat die Israeliete moes doen wat 
God ook al vir hulle gesê het om te doen—
met geen beperkinge op wanneer Sy instruk-
sies gegee sou word nie. Die enigste opsies 
was om te gehoorsaam of om te weier om 
God se instruksies te gehoorsaam, selfs wan-
neer dit deur Sy profete oorgedra word.

Die Sinai Verbond en  
die “Stem van die Here”
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daardie tyd af nie persoonlik met hulle sou praat met Sy eie stem nie, 
maar deur Sy profete. Hulle ooreenkoms met God was dat hulle alles 
sou doen wat Hy hulle sou beveel—selfs deur die woorde van die pro-
fete wat Moses sou opvolg. 

Die profete het God se woordvoerders geword. Die boodskappe wat 
hulle van God ontvang het, wat dikwels vir latere geslagte in boeke 
geskryf is, moes gehoorsaam word as “die woord van die Here” (sien 
Jesaja 38:4; Jeremia 1:4-5; Esegiël 6:1-3). Dieselfde gesag is later aan 
Christus se apostels gegee (Handelinge 4:29-31).

Vandag eis die hele Bybel gesag as die geskrewe Woord van 
God. En God belowe om diegene te seën wat dit as Sy Woord sal 
gehoorsaam. 

Die verbond wat slegs tydelike voordele aangebied het 

Naby die einde van Levitikus vind ons ’n lang verklaring van 
seëninge vir gehoorsaamheid en vervloekinge vir ongehoorsaamheid 
(Levitikus 26:3-45). Hierdie seëninge en vervloekinge het antieke  
Israeliete gewaarsku om nie hulle verbondsverhouding en verant- 
woordelikhede ligtelik op te neem nie.

het: “En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die 
HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en 
die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om 
te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag 
beveel, dat dit met jou goed kan gaan?” (Deuteronomium 10:12-13).

Dit was in hierdie Torah dat “al sy weë” eers opgeskrywe was. Hier- 
die boeke openbaar en definieer, as die stem van die Here, die regver-
dige gedrag wat die fondament van ’n goddelike manier van lewe is.

Daarom, ten minste vier dekades na die gee van die Sinai Verbond, 
het Moses weer verduidelik dat wat Hy geskryf het, inderdaad van 
God af gekom het: “En die HERE jou God sal die goeie aan jou oor-
vloedig gee … want die HERE sal weer oor jou ten goede bly wees 
soos Hy bly was oor jou vaders, as jy na die stem van die HERE jou 
God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wet-
boek geskrywe is …” (Deuternomium 30:9-10).

Die punt is dat die verbond wat God met antieke Israel gemaak 
het, nie beperk was tot slegs die woorde wat Hy by die berg Sinai 
gespreek het nie. Wat Hy hulle ook al sou beveel—toe, of in die toe-
koms—het hulle ingestem om te doen. Hulle het gevra dat God van 

God se Manjifieke Reeks Verbonde

Toe God die volk van Israel in ’n nasie 
onder die Sinai Verbond deur die menslike 
leierskap van Moses georganiseer het, het Hy 
’n administratiewe stelsel gemagtig wat nie net 
priesters ingesluit het nie, maar ook regters 
om hulle op die pad van geregtigheid te hou 
(Deuteronomium 1:16-17). Hierdie regters 
moes hulle aangewese pligte uitvoer volgens 
die wette, insettinge en verordeninge wat God 
aan hulle sou openbaar, hetsy direk (soos met 
die Tien Gebooie) of deur Sy boodskappers.

Alhoewel ’n verskeidenheid terme in die 
Skrif gebruik word om God se instruksies 
aan Sy mense en hulle amptenare te beskryf, 
word hulle gewoonlik opgesom onder die 
drie breë kategorieë van “insettinge en die 

verordeninge en die wette” (Levitikus 26:46). 
Hierdie terme beskryf verskille in die manier 
waarop God se instruksies beskou moet word 
eerder as hul geldigheid of belangrikheid. Hulle 
verteenwoordig almal Sy wil. Almal van hulle 
moes gerespekteer en gevolg word.

Die Hebreeuse woord vir “wet” is torah. 
Wanneer dit gebruik word met die definitiewe 
artikel (die wet), verwys dit óf na die wet in 
die algemeen óf na ’n spesifieke aspek van 
die wet. Dikwels verwys dit na die hele inhoud 
van die wet wat God aan die volk van Israel 
gegee het.

Torah dra ook die breër betekenis van 
“leringe,” veral wanneer dit sonder die defini-
tiewe artikel gebruik word. Soms, wanneer dit 

so wyd gebruik word lyk dit of die woord selfs 
die hele liggaam van geopenbaarde opdragte 
wat in die Ou Testamentiese Skrifte vervat is, 
impliseer.

Die woord “insettinge” verwys na ’n spesi-
fieke tipe wette. Die Afrikaaanse vertaling van 
die Hebreeuse woorde choq of chuqqah ver-
wys na die woord “insettinge,” ’n gesagheb-
bende verordening, bevel of ordinansie.

Bybelse insettinge kan vasgestelde tye 
soos vir die heilige feeste stel, belangrike ge- 
bruike definieer en selfs die wyse of prosedure 
waardeur sekere belangrike sake gehanteer 
moet word, bepaal. Omdat hulle God se denke 
openbaar en Sy prioriteite weerspieël, is hulle 
beslis leersaam as goddelike riglyne vir regver-
dige gedrag.

“Verordeninge” is besluite wat deur 
regters gemaak word om die toepassing 
van bestaande wetgewing te verduidelik, te 
verbreed of te verminder. Om te verseker dat 

menslike regters betekenisvolle riglyne en pre-
sedente sou hê om te volg in die uitoefening 
van hulle geregtelike verantwoordelikhede, 
verskaf God voorbeelde in die Skrif van hoe 
Hy oordeel.

God se verordeninge illustreer hoe reg-
verdige besluite geneem moet word volgens 
die beginsels wat in Sy wette en insettinge 
geopenbaar word. Hy beveel alle regters wat 
verantwoordelik is om verordeninge te maak 
wat nie spesifiek in die Torah ingesluit is nie: 
“En oor ’n regsaak moet hulle optree om reg 
te spreek, volgens my verordeninge moet hulle 
dit uitoefen; en hulle moet my wette en my 
insettinge hou …” (Esegiël 44:24).

Hy sê ook vir hulle: “Julle mag geen onreg 
doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe 
nie partydig wees nie en die aansienlike nie 
voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou 
naaste oordeel” (Levitikus 19:15).

God se “Wette, Insettinge  
en Verordeninge”
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mium 28:9), maar geen belofte van die ewige lewe is ingesluit in hier-
die verbond nie. Die seëninge hou meestal verband met wat mense in 
hierdie huidige fisiese lewe kan geniet.

Uitsonderings is gemaak vir die dienaars en profete van God wat 
die Heilige Gees gedurende daardie tyd gegee is. Dit word bevestig 
deur Petrus wat verduidelik: “Aangaande hierdie saligheid het die 
profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, 
ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige 
tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit 
getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid 
daarna” (1 Petrus 1:10-11).

Dit is betekenisvol vir ’n groot rede! In die Nuwe Testament ver-
duideliking van verbonde en wette, word dit baie duidelik gemaak 
dat die ewige lewe slegs beskikbaar is deur geloof in Jesus Christus 
as die beloofde Messias (Handelinge 4:12). Die profete van ouds het, 
in geloof, uitgesien na die dag wanneer die Messias, Jesus Christus, 
daardie offer vir hulle sou maak.

Ten tyde van die Sinai Verbond het die Messias nog nie gekom nie. 
So, die ewige lewe was nie aan die mense in daardie verbond aange-
bied nie, met die uitsondering van daardie spesiale dienaars wat die 
mense in God se weë gelei en geleer het. Die Heilige Gees was nie 
aan die res van die mense beskikbaar gestel nie.

Die Sinai Verbond en God se wet word dikwels voorgestel as ’n las 
maar dit is glad nie so nie. Hulle het aan al die mense van Israel ’n 
wonderlike verskeidenheid seëninge en voordele geskenk.

Seëninge vir gehoorsaamheid 

Alhoewel die Sinai Verbond ’n unieke verhouding tussen die Isra-
eliete en God verseël het, het dit een noodsaaklike voorwaarde bevat. 
Die voordele van daardie verhouding was—vir hulle eie beswil—vir 
hulle beskikbaar slegs as hulle hul deel gedoen het deur Sy instruksies 
te volg! Hulle moes alles wat hulle ingestem het om te doen, getrou 
navolg. Hulle het ingestem om al hierdie instruksies wat God hulle 
gegee het te volg—om sodoende ’n “heilige volk” te word.

As hulle met ywer hul deel van daardie ooreenkoms gehou het, sou 
hulle die afguns van die wêreld geword het, ’n ongelooflike geseënde 
nasie. Geen ander nasie op aarde sou die mate van seëninge en voor-
dele wat God vir hulle sou gee, geniet nie. Hulle sou die vertoon- 
venster van geregtigheid vir alle nasies rondom hulle geword het.

As hulle God gehoorsaam het, sou hulle oorvloedige oeste, goeie 
gesondheid, voorspoed en nasionale veiligheid geniet het (verse 4-10). 
Hierdie voordele was egter meestal fisies.

’n Vergelyking van die materiële seëninge van Levitikus 26:3-13 
met die wat in Deuteronomium 28:1-14 aangehaal word, openbaar ’n 
deurslaggewende weglating in beide lyste. God stem in om hulle God 
te wees en hulle as Sy volk te beskou (Levitikus 26:11-13; Deuterono-

Die Sinai Verbond se totale pakket van die 
wet, die hele vyf boeke geskryf deur Moses, is 
ontwerp om in beginsel elke belangrike aspek 
van die nasionale lewe in antieke Israel te dek. 

Dit het gehandel oor straf vir kriminele 
dade, hoe regters kriminele sake, veiligheids-
maatreëls teen armoede, gedrag van die pries-
terskap, die ontwerp en fisiese benodigdhede 
van die tabernakel, seremoniële netheid, diere-
beheer, onderrig oor moraliteit, tiendes, heilige 
feeste, landbou, gesondheidsbeginsels en baie 
ander aspekte van die lewe, moes besluit.

Die omvangrykheid en alomvattende detail 
van sy vereistes weerspieël sy oriëntasie. Dit  
het ’n stelsel van bestuur gedefinieer vir ’n 
nasie wie se burgers, behalwe vir ’n paar uitge- 
soekte leiers, nie God se Gees gehad het nie.

Dit was gemaak vir mense wie se harte 
geestelik verhard was, wie se gedagtes nie die 
volle geestelike bedoeling van God se leringe 
begryp het nie (Matteus 13:15; Handelinge 
28:27; aangehaal uit Jesaja 6:9-10). Alhoewel 
dit die mense beveel het om tot God te nader 
en Hom getrou te dien, is die nasionale en 
plaaslike leiers verantwoordelik gehou vir hulle  
gehoorsaamheid. Vir almal se beswil het dit  
ook spesifieke strawwe voorgeskryf vir die-
gene wat geweier het om gehoorsaam te wees.

Israel se tabernakel—later die tempel—
was die middelpunt van sy nasionale aanbid-
ding van God. Eksodus 25 tot 31 beskryf in 

groot detail hoe die tabernakel ontwerp en 
geheilig was. Die toerusting en verantwoor-
delikhede van Aäron en die ander priesters 
word ook sorgvuldig beskrywe. Gedetailleerde 
instruksies met betrekking tot die tabernakel 
se vakmanne, heilige artikels en offergawes 
is ingesluit (Eksodus 35:4-36:1). Hoe die 
tabernakel gebou moes word, was noukeurig 
verduidelik (Eksodus 36:2-40:38).

Levitikus beklemtoon ’n verskeidenheid 
ander seremoniële aspekte van die Sinai 
Verbond. Veral die instruksies rakende pligte 
van die priesterskap, daaglikse diereoffers 
en ander offers op weeklikse Sabbatte en 
jaarlikse feeste was uitvoerig meegedeel. 
Hierdie verbond was ryk aan seremonies en 
rituele wat kenmerkend was van die tydelike 
en meestal fisies georiënteerde verhouding 
tussen antieke Israel en God (sien Hebreërs 
8:1-5).

Tog het sy rituele ook die aansienlik verbe-
terde geestelike verhouding wat die Messias 
in die toekoms met alle Israeliete sal vestig, 
gesimboliseer. Ingesluit in daardie beter ver-
houding sal nie net die Jode wees nie maar 
ook die afstammelinge van die ander stamme 
van Israel wat geprofeteer word om—in die 
toekoms—terug te keer na hulle vaderland 
(Jeremia 23:5-8), sowel as alle ander nasies 
en almal wat gewillig is om hulle aan God te 
onderwerp en van Sy weë te leer (Miga 4:1-4).

Sleutelelemente  
van die Sinai Verbond
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te hê. Sonder ’n goddelike veranderde hart, is dit onmoontlik vir enige 
mens om konsekwent ’n ten volle gehoorsame lewe te lei.

Alhoewel sommige individue meer wetsgehoorsaam is as ander, 
het niemand daarin geslaag om sonder sonde te lewe nie. Daardie 
probleem is teenwoordig in alle mense van alle nasionaliteite en kul-
ture dwarsdeur die menslike geskiedenis. Slegs deur God se Gees te 
ontvang, kan daardie probleem uitgeskakel word. Dit sal uiteindelik 
wêreldwyd opgelos word wanneer Christus terugkeer om alle nasies  
te regeer. 

Paulus het Psalm 14:3 aangehaal toe hy die mensdom waargeneem  
het: “Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is nie-
mand wat [konsekwent] goed doen nie, daar is selfs nie een nie” 
(Romeine 3:12). Dit is die les wat ons moet leer sodat ons nooit ver-
soek sal word om te dink dat die Sinai Verbond ’n mislukking was 
nie. Dit het presies volvoer wat God bestem het. 

’n Tussentydse reëling 

Die Sinai Verbond is nie die volledige, finale model vir ons ver-
houding met God nie. Alhoewel dit baie permanente, ewige beginsels 
bevat het, het baie van die figuurlike voordele, instruktief soos hulle 
was, slegs simbolies die veel beter voordele verteenwoordig wat inge-
sluit is in die Nuwe Verbondsverhouding met God wat later deur Jesus 
Christus, die beloofde Messias, bevestig is.

Soos Hebreërs 9:9-10 verduidelik, was die rituele van die Sinai 
verbond “’n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar 
gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die 
gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys 
en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat 
opgelê is tot op die tyd van herstelling.”

’n Toekomstige hersiening van daardie verbond—veral in daar-
die kenmerke wat verband hou met die dood en boodskap van die 
komende Messias—is belowe. God het deur Sy profete aangekondig 
dat met hierdie “beter verbond” Hy Sy wette in die binneste van die 
mensdom sou plaas en Hy dit op hulle harte sal skryf. Hy het belowe 
om—op individuele vlak—direkte toegang tot Hom te voorsien 
(Hebreërs 8:6; Jeremia 31:31-34).

Dit moet nou uiters duidelik gemaak word dat God nie verblind 
was deur Israel se mislukkings nie. Hy het dit voorsien. Van die begin 
af het Hy wenke geopenbaar van ’n “beter” oplossing vir die sondig-

Soos God deur Moses aan hulle verduidelik het: “Kyk, ek het julle 
insettinge en verordeninge geleer soos die HERE my God my beveel 
het, om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te 
neem. Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle 
verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor 
en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is ’n wyse en verstandige volk. Want  
watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE 
onse God so dikwels as ons Hom aanroep?” (Deuteronomium 4:5-7).

God se wette definieer gedrag wat natuurlik tot vrede, veiligheid 
en voorspoed, lei. As die volk van Israel God na die beste van hulle 
natuurlike vermoë gehoorsaam het, sou hulle Sy beloofde seëninge 
gekry het tot so ’n mate dat naburige nasies dit sou opmerk en ook 
hierdie wonderlike voordele wou geniet indien hulle ook dieselfde 
wette sou aanneem. 

Daarom, in die volgende vers, daag Moses die Israeliete uit om 
hulself af te vra: “En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige 
insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle van-
dag voorhou?” (vers 8). 

Nie net was hulle oorvloedige fisiese seëninge belowe nie, hulle het 
ook die wêreld se mees regverdige regeringstelsel van God ontvang!

Die beperkings van fisiese seëninge 

Een groot beperking is teenwoordig in hierdie rooskleurige prentjie 
—die selfsugtige, hardnekkige neigings van alle mense. Moses het aan 
die Israeliete verduidelik: “Weet dan dat die HERE jou God nie ter 
wille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land gee om dit in besit te 
neem nie, want jy is ’n hardnekkige volk … hoe jy die HERE jou God 
in die woestyn vertoorn het nie; van die dag af dat jy uit Egipteland 
uitgetrek het” (Deuteronomium 9:6-7).

God het vooraf geweet dat sonder die gawe van Sy Heilige Gees, 
die volk van Israel, soos alle ander volke, nie in staat sou wees om 
ten volle hulle belofte, om Hom te gehoorsaam, sou kon nakom nie. 
Hulle kon egter, wat hulle geleer het, baie beter gehoorsaam het as wat 
meeste van hulle wel gedoen het. Dit is duidelik in hul geskiedenis.  
Gedurende sommige tydperke het die hele nasie meestal God se in- 
struksies waargeneem (Josua 24:31; 2 Kronieke 32:26).

Die Israeliete is elke natuurlike voordeel gegee wat enige volk kon 
begeer—en het net die bonatuurlike hulp van God se Heilige Gees 
ontbreek, wat hulle in staat sou stel om ’n konsekwent regverdige hart 
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passing op alle mense in alle nasies.
Soos Hy vir Abraham belowe het, “in jou sal al die geslagte van die 

aarde geseën word” (Genesis 12:3). Voor daardie permanente oplos-
sing beskikbaar gestel word aan meer as die huidige “klein kuddetjie” 
van waarlik gehoorsame Christene wat God se Gees gegee word in 
hierdie “teenwoordige bose wêreld” (sien Lukas 12:32; Galasiërs 1:4), 
moet die hele mensdom ’n paar noodsaaklike lesse leer.

God gebruik die ervarings van antieke Israel, soos opgeteken in 
die Skrif, om die hele mensdom, insluitend die Israeliete self, te help 
om te leer hoe maklik ons voor sonde swig. Uiteindelik is alle nasies 
bestem om te verstaan waarom sonde so vreeslik is en waarom soveel 
meer as menslike pogings nodig is om dit uit die hart uit te wis.

heid van die mensdom wat slegs deur die komende Messias beskikbaar  
gestel kon word. Daardie “wenke,” in die vorm van verskeie seremo-
nies, simbole en rituele, word dwarsdeur die instruksies wat onder die 
Sinai Verbond gegee is, deurweef.

God se permanente oplossing vir die  
mensdom se ongeregtigheid 

Die probleme wat veroorsaak word deur menslike swakhede en 
begeertes (sien Jakobus 1:14-15) het ver buite die grense van antieke 
Israel uitgebrei. Hulle het probleme vir alle mense veroorsaak. Dus, 
deur ’n permanente oplossing op te stel, het God baie meer in ag ge- 
neem as bloot die welsyn van die Israeliete. Sy oplossing is van toe-

In die Afrikaanse vertalings van die Skrif 
word die woorde regverdig of geregtigheid 
hoofsaaklik gebruik om persoonlike karakter, 
wat gedemonstreer word in toepaslike gedrag, 
te beskryf. Maar regverdig, geregverdig en reg-
verdigmaking het ’n effense ander fokus.

Geleerdes definieer regverdigmaking kor-
rek as “om geregtigheid toe te reken” of “om 
regverdig verklaar te word,” maar hulle mag 
verkeerde gevolgtrekkings uit hierdie definisies 
maak. Alhoewel nie tegnies onakkuraat nie, 
verduister die gebruik van die woorde regverdig 
en regverdigheid, om soms regverdigmaking  
te definieer of te beskryf, belangrike konteks- 
tuele en gedrags verskille in veral hoe Paulus 
die woorde regverdigheid en regverdigmaking 
gebruik het. 

In Paulus se briewe is die fokus van reg-
verdigmaking meestal op die wettige vryge-
spreekte skuld, terwyl regverdigheid meestal 
gebruik word met verwysing na deugsame 
karakter. Regverdigmaking—om wettiglik vry 

van skuld verklaar te word—maak ’n mens 
nie onmiddellik regverdig nie. Paulus maak dit 
baie duidelik dat groei in goddelike regverdig-
heid ’n proses is.

Daardie proses begin by die doop, “Want 
julle almal wat in Christus gedoop is, het julle 
met Christus beklee” (Galasiërs 3:27). Maar 
om die volwasse regverdigheid van Jesus 
Christus te bereik, is ’n doel waarna ons moet 
aanhou streef. Dit word nie onmiddellik aan 
ons gegee nie, maar kom deur ’n geestelike 
groeiproses soos ons uit die Skrif leer deur die 
leiding van ander wat ons in Christus vooraf-
gegaan het.

“En Hy het gegee sommige as apostels, 
ander as profete, ander as evangeliste, ander 
as herders en leraars, om die heiliges toe te 
rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die 
liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot 
die eenheid van die geloof en van die kennis 
van die Seun van God, tot ’n volwasse man, 
tot die mate van die volle grootte van Christus; 

sodat ons nie meer kinders sou wees nie 
wat soos golwe geslinger en heen en weer 
gedryf word deur elke wind van lering, deur 
die bedrieëry van die mense, deur sluheid om 
listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in 
liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei 
in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus” 
(Efesiërs 4:11-15).

Om regverdig te bly nadat u vergewe is, 
moet ’n mens op ’n regverdige of regmatige 
wyse optree van daardie tyd af. Met ander 
woorde, die geloof wat nodig is om geregver-
dig te word, moet in u dade weerspieël word. 
Soos Jakobus verduidelik: “Is Abraham, ons 
vader, nie uit die werke geregverdig toe hy 
Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? 
Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy 
werke en dat die geloof volkome geword het 
uit die werke? En die Skrif is vervul wat sê: 
En Abraham het God geglo, en dit is hom tot 
geregtigheid gereken, en hy is ’n vriend van 
God genoem. Sien julle dan nou dat die mens 
geregverdig word uit die werke en nie alleen 
uit die geloof nie?” (Jakobus 2:21-24).

Jakobus se woorde impliseer egter nie dat 
vergifnis van sonde deur iemand se werke ver- 
dien word nie. Hy bevestig net dat, wanneer 
iemand vergewe is, is dit nodig dat hulle in ’n  
regverdige lewe moet voortgaan. Die krag en  
vermoë om dit te doen, kom van God af. Let op  

hoe Paulus dit verduidelik: “Daarom, my gelief-
des, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, 
nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar  
baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie  
heil uit met vrees en bewing; want dit is God 
wat [aktief] in julle werk om te wil sowel as om 
te werk na sy welbehae” (Filipense 2:12-13).

Hastings’ Dictionary of the Bible gee hierdie 
onderskeid tussen die woorde regverdigmaking 
en regverdigheid: “Nie die Hebreeuse of die 
Griekse oorspronklike laat enige ander definisie 
van ‘regverdigmaking’ toe nie as, ‘regverdig ge- 
reken’; dit is ’n term van ’n opregte verhouding, 
nie opregte gehalte nie, en dui op die basis 
waarop die een op die ander ingestel is, nie 
die karakter wat aan een oorgedra word nie” 
(1996, “Justification, Justify,” klem bygevoeg). 
Met ander woorde, weereens vergewe, is ’n  
mens se status in God se oë dié van ’n “gereg- 
verdige” of “regverdig gemaakte” persoon. Die 
bemagtiging van God se Gees stel ’n mens in 
staat om in geregtigheid voort te gaan.

Maar nog baie karakter moet gebou word. 
’n Regverdigde persoon moenie sy regver-
digheid as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit 
moet verhoog word volgens die voorbeeld van 
regverdigheid wat Jesus Christus stel. Daar 
word van elke kind van God verwag om te leer 
en te groei “tot die mate van die volle grootte 
van Christus.”

Die Regte Begrip van  
“Regverdigmaking”  
en “Regverdigheid” 
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die beskikbaarheid van Sy Gees aan die mensdom uit te stel—behalwe 
vir die min wat Hy as Sy spesiale dienaars en profete gebruik het—tot 
ná Jesus Christus se dood, op watter tydstip Hy die mensdom se Ver-
losser geword het.

Dit is waarom dit so noodsaaklik is om Christus se opofferende en 
priesterlike rolle in ’n “beter verbond” te verstaan, wat die middel is 
vir vergifnis van sonde en om die kosbare gawe van die Heilige Gees 
te ontvang. 

Hierdie toevoegings is uiters belangrike versterkings aan die Ou 
Verbond wat God met die mense van antieke Israel gemaak het. Dit 
sal hulle afstammelinge, wat deur Jesus Christus na die Heilige Land 
terug gebring sal word (Jeremiah 23:5-8), in staat stel om ’n persoon-

In die Sinai Verbond met antieke Israel, het God omvattend en 
permanent die grondbeginsels van regverdige gedrag gedefinieer. 
Maar om hulle die kennis van God se wette te gee, het nie outomaties 
geregtigheid in hulle harte en gedagtes geplaas nie.

Die nodige transformasie vind slegs plaas in diegene wat addisio-
nele geestelike hulp ontvang deur die gawe van die Heilige Gees. Om 
God se Gees te ontvang, moet ’n mens eers deur God geroep word 
(Johannes 6:44, 65) en werklik berou hê, of van sonde af wegdraai 
(Handelinge 2:38). God het Sy Gees nie algemeen beskikbaar gestel 
nie tot na Jesus Christus se kruisiging en opstanding, sodat Hy as die 
Bemiddelaar van die Nuwe Verbond kon dien. 

Toe sonde in die Tuin van Eden ingedring het, het God gekies om  

Baie mense neem aan dat die Tien Ge- 
booie, en die verbond wat God met antieke 
Israel ingestel het, identies is—en dat albei 
afgeskaf is met Jesus Christus se dood. Hulle 
glo dat die Sinai Verbond en God se gebooie 
saam ontstaan het en saam ophou bestaan 
het.

Maar is sulke redenasie Bybels? Die feite 
wys dit is nie. ’n Nadere blik op die Skrif toon 
dat die oortreding van die Tien Gebooie ’n 
sonde was voor die verbond by die berg Sinai, 
so argumente dat hulle met daardie verbond 
ontstaan het en daarmee beëindig is, kan nie 
waar wees nie. Kom ons kyk na die skriftuur-
like bewys.

God se Woord definieer sonde as “sonde 
is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). Daarom, 
“waar geen wet is nie, daar is ook geen oor- 
treding nie” (Romeine 4:15). Dit is wat die 
Bybel duidelik sê! Vind ons oortredings van  
die Tien Gebooie wat as sonde beskryf word, 
voor Sinai? Dit is duidelik so. 

Byvoorbeeld, Genesis 13:13 sê vir ons dat  
“die manne van Sodom was sleg en groot son- 
daars voor die HERE”. Aangesien sonde die 

oortreding van God se wet is kon die mense 
van Sodom nie gestraf gewees het omdat 
hulle goddeloos en sondig was, as daar nie 
’n wet was wat hulle kon veroordeel nie. Ons 
moet dus tot die gevolgtrekking kom dat God 
reeds die kennis van wat sondig is, beskikbaar 
gestel het.

Hier is ’n duidelike voorbeeld. Genesis 
20:3-9 en 39:7-9 beskryf owerspel as “’n 
groot sonde” en ’n “sonde teen God.” Ower-
spel breek die Sewende Gebod.

In Genesis 3:6 en 17, straf God Adam 
en Eva omdat hulle begeer en steel—en die 
Tiende en Agtste Gebod word verbreek. Hulle 
het Hom ook oneer aangedoen as hulle ouer 
en het die Vyfde Gebod oortree.

In Genesis 4:9-12 straf God Kain vir moord 
en leuens—oortredings van die Sesde en 
Negende Gebod.

In Eksodus 16:4, ’n paar dae tot ’n paar 
weke voor God Sy verbond met die Israeliete 
by die berg Sinai ingestel het, vind ons dat 
God vir hulle ’n toets gee om te sien “of hulle 
in My wet sal wandel of nie.” Sy toets het be- 
hels of hulle op die sewende dag Sabbat sou 

rus soos Hy in die Vierde Gebod van daardie 
wet—waarmee hulle ten minste gedeeltelik 
bekend was—beveel het. Die sewende dag 
was geheilig—opsy gesit as heilig deur God 
—vanaf Adam en Eva se tyd (Genesis 2:1-3). 

God se reaksie op hulle ongehoorsaamheid 
is onthullend. Hy roep uit, “Hoe lank weier julle 
om my gebooie en my wette te onderhou?” 
(Eksodus 16:28). God praat duidelik van beide 
Sy “gebooie en wette” omdat hulle reeds be- 
staan het en van krag was voordat Hy die Tien  
Gebooie mondelings by die berg Sinai gelys 
het, soos vier hoofstukke later beskryf! Daar- 
om was die Tien Gebooie slegs gekodifiseer—  
geskryf op klip as deel van ’n formele verbond 
—by Sinai. Die Skrif wys duidelik dat hulle 
bestaan het en voor daardie tyd van krag was.

Dit word duidelik in Genesis 26:5 verklaar 
waar God vir Isak sê dat Hy sy vader Abraham 
geseën het “omdat Abraham na my stem 
geluister en my ordening, my gebooie, my 
insettinge en my wette onderhou het.” Hierdie 
gebeurtenis het eeue voor die verbond by die 
berg Sinai plaasgevind, eeue voor Moses en 
twee geslagte voor Juda, hoof van die stam 
wat baie later bekend sou word as die Jode, 
gebore is! (Maak seker dat u “Het Abraham 
Dieselfde Gebooie wat God aan Moses Gegee 
het Onderhou?” op bladsy 13 lees).

In Levitikus 18:21 en 27 noem God die 

afgodiese praktyke van die mense van die land 
Kanaän “gruwels”—aksies so vuil en verne-
derend dat God hulle uitsetting vergelyk het 
met “uitgespuug” uit die land (vers 28). Wat 
was hulle sonde? Afgodery (die aanbidding van 
valse gode) en menslike offerande, wat onder 
meer die Eerste, Tweede en Sesde Gebooie 
oortree het. 

Die Bybel wys dat die Tien Gebooie nie 
met Moses of in sy tyd ontstaan het nie. Hulle 
was ook op geen manier net beperk tot die 
Jode nie. Hulle was in werking en bekend lank 
voor Moses of ’n volk, bekend as die Jode, 
bestaan het. Hulle is die fondament van God 
se wette wat vir ons wys hoe om God lief te hê 
(gedefinieer deur die eerste vier Gebooie) en 
hoe om ons medemens lief te hê (gedefinieer 
deur die laaste ses).

Dit is waarom Jesaja 2:3 vir ons sê dat 
nadat Jesus Christus teruggekeer het om Sy 
heerlike Koninkryk op aarde te vestig, “baie 
volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek 
na die berg van die HERE, na die huis van die 
God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en 
ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal 
die wet uitgaan en die woord van die HERE uit 
Jerusalem.”

Op daardie tydstip sal die hele mensdom 
uiteindelik geleer word om te lewe volgens al 
God se wette en gebooie!

Het die Tien Gebooie  
voor Moses Bestaan?
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het werklik obsoleet geword.
Toe die offerande van Christus in plek was, was daardie tempelsere- 

monies en rituele eenvoudig nie meer nodig nie. Maar soos Hebreërs 
8:10-13 ons duidelik vertel, was die geestelike wette wat God by die 
Sinai Verbond ingesluit het, nie ontbind nie. Met die Gees van God 
wat nou beskikbaar is, kan die beginsels van liefde wat die wet so  
welsprekend uitdruk, uiteindelik in die harte van almal wat bekeer  
het van verbreking van God se wet, geskryf word.

Dit is die sentrale belofte van die Nuwe Verbond.

like verhouding, wat slegs ’n paar van hulle voorvaders ooit beleef het, 
met God te hê. 

Vir daardie tyd belowe God: “Want dit is die verbond wat Ek ná dié 
dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 
in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle 
’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees. En hulle sal nie meer 
elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want 
almal sal My ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig 
wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortrdinge 
nooit meer dink nie. As Hy sê ’n nuwe verbond, het Hy die eerste 
oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning” 
(Hebreërs 8:10-13).

Hierdie gedeelte haal God se belofte van ’n Nuwe Verbond aan, 
soos gegee in Jeremia 31:31-34. Slegs ’n paar dekades nadat Jesus 
Christus gekruisig is, en nie lank nadat hierdie woorde geskryf is  
nie, is die tempel in Jerusalem vernietig in 70 nC en die hele sere- 
moniële en offerstelsel daaraan verbonde het tot ’n einde gekom. Dit 

Die mees algemene lering vandag oor die 
wet wat God aan antieke Israel gegee het, is 
dat dit ’n las was—een wat Jesus Christus 
moes verwyder. In wese beweer voorstanders 
van daardie siening dat God die Israeliete van 
Egiptiese slawerny bevry het om hulle bloot 
weer verslaaf te maak aan ’n stelsel van wette 
so streng en onredelik dat hulle beweer dit is 
eintlik onderdrukkend.

Is iets ernstig verkeerd met hierdie rede- 
nasie? Die apostel Johannes sê daar is. In die 
bekamping van soortgelyke argumente in die 
eerste eeu, verklaar Johannes onomwonde, 
“Sy gebooie is nie swaar nie,” en verduide-
lik dat “dit is die liefde tot God, dat ons sy 
gebooie bewaar” (1 Johannes 5:3). 

So, waarom het God Sy wet gegee? Hy 
sê herhaaldelik dat Hy dit gegee het om die 
mense te bevoordeel—om groot seëninge oor 

hulle te bring. Let op hoe duidelik die volgende 
verse hierdie waarheid stel:

• “En jy moet sy insettinge en sy gebooie 
hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou 
en jou kinders ná jou goed mag gaan, en dat  
jy die dae mag verleng in die land wat die 
HERE jou God jou vir altyd sal gee” (Deutero-
nomium 4:40).

• Onmiddelik nadat Hy die Tien Gebooie 
gegee het, het God uitgeroep: “Ag, as hulle 
maar so ’n hart gehad het om My te vrees en 
al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met 
hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan” 
(Deuteronomium 5:29).

• “In al die weë wat die HERE julle God 
julle beveel het moet julle wandel, sodat julle 
kan lewe en dit met julle goed kan gaan en 
julle die dae kan verleng in die land wat julle  
in besit sal neem” (Deuteronomium 5:33).

• “Julle moet die gebooie van die HERE 
julle God en sy getuienisse en sy insettinge 
wat Hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy 
moet doen wat reg en goed is in die oë van die 
HERE, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan 
inkom en in besit neem die goeie land wat die 
HERE aan jou vaders met ’n eed beloof het” 
(Deuteronomium 6:17-18).

• “En omdat julle na hierdie verordeninge 
sal luister en dit hou en volbring, sal die HERE 
jou God vir jou die verbond en die goedertie-
renheid hou wat Hy jou vaders besweer het; en 
Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenig-
vuldig … Geseënd sal jy wees bo al die volke” 
(Deuteronomium 7:12-14).

• “En nou, Israel, wat eis die HERE jou God 
van jou as net om die HERE jou God te vrees, 
in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en 
die HERE jou God te dien met jou hele hart en 
met jou hele siel, om te hou die gebooie van 
die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag 
beveel, dat dit met jou goed kan gaan?” (Deu-
teronomium 10:12-13).

• Psalm 119 (Die langste hoofstuk in die 
Bybel) is ’n uitgebreide lof van God se wette 

en vir die wysheid en seëninge wat voortspruit 
uit die gehoorsaamheid daarvan

Baie ander gedeeltes spreek dieselfde punt 
uit, sommige spel selfs spesifieke seëninge 
uit vir die gehoorsaamheid aan spesifieke 
opdragte. Twee hele hoofstukke—Levitikus 
26 en Deuteronomium 28—bied ’n duide-
like kontras tussen die wonderlike nasionale 
seëninge wat sou voortspruit uit die mense 
van Israel se nakoming van God se wette en 
die verskriklike gevolge wat hulle sal ly as hulle 
dit verwerp.

God se wette was gemaak om seëninge te 
bring. Hulle definieer gedrag wat vanselfspre-
kend vrede, veiligheid en voorspoed tot gevolg 
het. Deuteronomium 4:5-7 sê vir ons dat as 
Israel God gehoorsaam het, sou hulle die 
vrugte van God se beloofde seëninge gepluk 
het tot die mate dat naburige nasies daarvan 
kennis sou geneem het—en dan dieselfde 
wette vir hulself sou gekies het sodat hulle 
dieselfde wonderlike voordele kon geniet!

Dit is duidelik dat God se wette nie ’n las 
is, soos sommige mense dink nie, maar ’n 
seëning!

God se Wet: Is dit  
’n Las of ’n Seën?
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deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy 
genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en 
verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend 
gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om 
die vollheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die 
hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te  
verenig” (Efesiërs 1:7-10).

Daarom is Sy “nuwe” verbond ’n “beter verbond” wat “beter belof-
tes” bied wat verband hou met die ewige lewe wat nie by die Sinai 
Verbond ingesluit is nie. God het gekies om nie daardie beter belof-
tes—veral vergifnis van sonde deur Christus se offer en die gawe van 
die Heilige Gees—aan almal, tot na Jesus se kruisiging, beskikbaar te 
maak nie. 

’n Sleuteldoelwit van daardie beter beloftes is om die proses in  
werking te stel om die harte en gedagtes van diegene wat reageer op 
God se oproep om hulle te bekeer en Christus as hulle Verlosser te 
aanvaar, te verander. Deur daardie proses bied Hy aan om hulle erfge-
name van “die ewige erfenis” te maak (Hebreërs 9:15).

God se oproep tot bekering is geskeduleer om in stadiums aan die 
mensdom voorgehou te word—met die meeste van die mensdom wat 
daardie oproep slegs na die tweede koms van Christus sal ontvang. 
Gedurende hierdie “teenwoordige bose wêreld” (sien Galasiërs 1:4), 
roep God ’n baie kleiner segment van die mensdom tot bekering om te 
dien as “die lig van die wêreld” en om “dissipels van al die nasies” te 
maak (Matthéüs 5:14; 28:19).

(Vir die gebiedende besonderhede van God se verlossingtydtafel, 
maak seker dat u ons gratis boekies What is Your Destiny? en God’s 
Holy Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind, bestel.)

’n Vergelyking van die twee verbonde 

’n Primêre verskil tussen die Ou en Nuwe Verbonde is in waar God 
se wet geskryf is (Jeremia 31:31-34; vergelyk Esegiël 36:26-28) en nie 
in of dit voortgaan om Sy wil te definieer nie.

Onder die Nuwe Verbond word die gees of bedoeling van die wet in 
die harte van diegene wat tot bekering kom deur die Heilige Gees te 
ontvang, geskryf. Dit het ’n verandering in die wet vereis oor wie die 
amp van hoëpriester sou beklee, en het vir ons ’n Hoëpriester gegee 
wat ons kon help om God uit die hart te gehoorsaam (Hebreërs 7:12).

Die nuwe fokus is op innige bekering wat lei tot vergifnis van sonde 

’n Nuwe Verbond vir 
die Transformering 
van die Hart

“Maar nou het Hy ’n voortrefliker bediening verkry 
vir sover Hy ook Middelaar is van ’n beter verbond wat 
op beter beloftes wetelik gegrond is” (Hebreërs 8:6).

God het van die begin af beplan om die beperkte en tydelike ver-
bond wat Hy met antieke Israel gemaak het—met sy oorvloed simbo- 
liese offers—te omskep in ’n baie beter verbondsverbintenis met ’n 
permanente offer vir sonde wat vir die hele mensdom oop is.

God se verbonde bevat ’n verskeidenheid beloftes. Op ’n manier 
weerspieël hulle almal ’n enkele verbintenis. Deur hulle maak God 
sleutelaspekte van Sy plan vir die mens se verlossing van sonde bekend, 
sodat verlossing aan alle mense aangebied kan word. Hy is vasbeslote 
om uiteindelik vir almal ’n geleentheid te gee om deur Jesus Christus 
Sy ewigdurende familie van heilige en regverdige seuns en dogters 
binne te gaan (2 Korintiërs 6:18; 2 Petrus 3:9). God het nog nooit 
gewankel in hierdie verbintenis sedert die begin van Sy skepping nie.

Johannes verklaar, “Maar almal wat Hom [Jesus Christus] aange-
neem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, 
aan hulle wat in sy Naam glo” (Johannes 1:12). Deur Jesus Christus 
kan ons die lewensdoel bereik wat God vir ons beplan het—om lede 
van Sy goddelike, heilige familie te word, ’n toekoms wat lank gelede 
beplan is vir die mensdom.

Paulus voeg by: “In Hom [Jesus Christus] het ons die verlossing 
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permanent die sondes uit van diegene wat hulle bekeer en hulle skuld 
word gekanselleer (Johannes 1:29; 1 Johannes 1:7; Openbaring 1:5).

Opmerklik moes die Nuwe Verbond eers aangebied word aan die-
selfde mense wat die Sinai Verbond ontvang het—die fisiese afstam-
melinge van Abraham. Al die apostels, insluitend Paulus, het hierdie 
vereiste vereer. Die Skrif wys dat Paulus, toe hy verskeie stede besoek 
het, eers na die Jode gegaan het, en toe na die heidene (Handelinge 
13:45-46; Romeine 1:16).

Petrus het verduidelik waarom die Jode die eerste geleentheid gegee 
moes word om Christus as hulle Verlosser te aanvaar: “En ook al die 
profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, 
het ook hierdie dae aangekondig [van Jesus Christus en die Nuwe  
Verbond].

“En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met 
ons vaders gesluit het …God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, 
Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy boos-
hede te bekeer” (Handelinge 3:24-26; vergelyk Esegiël 16:60, 62-63).

Om ’n permanente offer vir sonde te verskaf—eers aan Jode en 
dan aan die heidene—sodat ware versoening met God deur Christus 
die deur sal oopmaak vir God se wette om in die hart deur die Hei-
lige Gees geskryf te word, is die fondament van die Nuwe Verbond. 
Die gawe van Sy Gees aan diegene wat hulle bekeer en gedoop word, 
bied die “vermiste dimensie” in die menslike verstand aan wat hierdie 
“beter” verhouding tussen God en Sy mense laat werk (Handelinge 
2:38; Romeine 6:3-4).

’n Persoonlike verhouding met ons nuwe Hoëpriester

Hebreërs 7 verduidelik nog ’n verandering van die Sinai Verbond 
na die Nuwe Verbond. Onder die Sinai Verbond was die hoëpriester 
’n fisiese mens uit die stam van Levi, wat tot sy dood in die fisiese 
tabernakel of tempel gedien het. Jesus, egter, gebore uit die stam van 
Juda, is nou ons ewige Hoëpriester, wat in die hemel dien met direkte 
toegang tot God die Vader.

Let op hoe duidelik dit in Hebreërs 8:1-2 vermeld word: “Die hoof- 
saak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ’n Hoëpriester wat 
gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die 
hemele, ’n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel 
wat die Here opgerig het en nie ’n mens nie.”

In teenstelling met die hoëpriester onder die Ou Verbond, kan Jesus 

deur geloof in die offer van Jesus Christus. Ons word ook aangesê 
“word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander 
deur die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:2)—met die gees-
telike hulp wat deur God se Gees voorsien word.

Die Sinai Verbond se rituele en offers kon net die mense herinner 
aan hulle skuld en hulle behoefte aan verlossing. Dit kon nie hulle 
skuld kanselleer nie—hulle sondes uitwis nie: “Want die bloed van 
stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem” (Hebreërs 10:4). 
Onder die Nuwe Verbond, verwyder Jesus Christus se offer egter 

Wat was die probleem met die Sinai Ver- 
bond? Die meeste mense neem aan dat die 
probleem was met die wette wat God aan 
Israel gegee het, en dat hulle gebrekkig was 
en dat Jesus Christus gekom het om hulle 
af te skaf of nietig te verklaar. Maar stem dit 
ooreen met die Skrif?

Hebreërs 8:7 sê vir ons dat daar wel ’n 
fout was met daardie verbond: “As die eerste 
verbond perfek gewerk het, sou daar geen 
behoefte aan ’n tweede een gewees het nie” 
(Nuwe Lewende Vertaling).

So waar was die probleem? Die volgende 
vers sê vir ons: “God kritiseer die volk hieroor 
wanneer Hy verklaar: ‘Daar kom ’n tyd, sê 
die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe 
verbond sal sluit’” (vers 8, Nuwe Lewende 
Vertaling). 

Die primêre swakheid van die Sinai Ver-
bond was nie in sy wette nie, maar in die 
mense se gebrek aan ’n gewillige hart om  
die wette te gehoorsaam. Omdat hulle nie 
die Heilige Gees gegee is nie, was Israel se 
burgers nie in staat om die volle bedoeling en 
doel van God se leringe te verstaan en uit te 
voer nie.

Hier is hoe Paulus daardie probleem 
opsom: “Hulle denke het verhard geraak. Tot 
vandag toe is hulle gedagtes versluier as hulle 

die Ou Testament lees. Daardie sluier word 
net eenvoudig nie verwyder nie omdat dit net 
Christus is wat dit geheel en al vernietig. Tot 
vandag toe nog, elke keer as Moses voorge-
lees word, lê daar ’n sluier oor hulle harte. Elke 
keer as iemand hom na die Here toe draai, 
verwyder Hy die sluier” (2 Korintiërs 3:14-16, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Die mense van antieke Israel, soos die 
meeste mense vandag, kon eenvoudig nie die 
volle geestelike waarde van die leringe wat 
God deur Moses gegee het, begryp nie. Die 
rede hiervoor is duidelik: “Maar die natuurlike 
mens neem die dinge van die Gees van God 
nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en 
hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik 
beoordeel word” (1 Korintiërs 2:14).

Hoe dankbaar kan ons wees dat God, 
onder die bepalings van die Nuwe Verbond, 
ons toelaat om ’n nuwe gees te ontvang 
wat ons in staat stel om God se wette te 
gehoorsaam! Soos God in Esegiël 11:19-20 
belowe: “En Ek sal hulle een hart gee, en ’n 
nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die 
hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 
’n hart van vlees gee, sodat hulle in my inset-
tinge kan wandel en my verordeninge kan hou 
en dit doen; en hulle sal vir my ’n volk wees, 
en Ek sal vir hulle ’n God wees.”

Wat was die Groot Swakheid 
van die Sinai Verbond?
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daar bo-op die gérubs van die heerlikheid [oor die versoendeksel] …
“En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedu-

rig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar 
in die tweede die hoëpriester alleen, een maal in die jaar, nie sonder 
bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit 
onwetendheid begaan—waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, 
dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste 
tabernakel nog standhou nie.

“Dit was ’n beeld met die oog op die teenwoordige tyd [voor die 
tempel stelsel in nC 70 verwoes was] waarin daar gawes en offers ge- 
bring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome 
kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskil-
lende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd 
van herstelling [deur die Nuwe Verbond ingestel}” (Hebreërs 9:1-10).

Let op hoe die dele van die Sinai Verbond wat verander moes word, 
duidelik in hierdie gedeelte gedefinieer word.

Hebreërs verduidelik tydelike aspekte 

Hierdie tydelike aspekte van die Sinai Verbond was slegs van toe-
passing totdat alles wat hulle gesimboliseer het, deur Jesus Christus 
vervul is. Dit is noodsaaklik dat ons presies moet verstaan wat die 
boek Hebreërs verduidelik.

Die outeur van Hebreërs sê nie dat die wette van God wat geregtig-
heid definieer, verander of afgeskaf is deur die Nuwe Verbond, of dat 
hulle net tydelik was nie. Hy verduidelik wel dat die Sinai Verbond 
se simboliese kenmerke—opgesom as “spys en drank en verskillende 
wassinge en vleeslike verordeninge” nie meer nodig is onder die Nuwe 
Verbond nie. Dit sou inderdaad binnekort onmoontlik word om hulle 
voort te sit, want in nC 70 is die fisiese tempel, waaraan hulle inherent 
gekoppel was, heeltemal vernietig. 

Die feit dat hierdie voorbeelde beperk is tot fisiese items wat almal 
net simboliese betekenis het, is van kardinale belang! Die wette van 
God wat sonde definieer, is nie ingesluit onder daardie items wat dui-
delik geïdentifiseer is met die vernietiging van die tempel nie.

Die fokus in Hebreërs is geheel en al op dinge wat verband hou met  
die simboliese aanbiddingstelsel van die fisiese tabernakel (en die 
latere tempelkompleks) en die tydelike Levitiese priesterskap. Let op 
die verduideliking daarvan:

“Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester … het deur die 

Christus as Hoëpriester elke individu wat deur God geroep is, per-
soonlik bystaan. “Want almal sal My ken, klein en groot onder hulle,” 
sê Hy, “van die minste van hulle tot die grootste” (vers 11). Hierdie 
groot voordeel van die Nuwe Verbond was nie beskikbaar onder die 
Sinai Verbond met slegs ’n fisiese hoëpriester nie.

Jesus, hoewel goddelik en onsterflik, kan steeds persoonlik identifi- 
seer met ons swakhede en probleme as gevolg van wat Hy as mens be- 
leef het: “Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, 
sodat Hy ’n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge 
wat in betrekking tot God staan … want deurdat Hy self onder versoe-
king gely het, kan Hy dié help wat versoek word” (Hebreërs 2:17-18).

As Hoëpriester, is Jesus gewillig en gretig om Christene te help 
in hulle stryd om sonde te oorwin. “Want ons het nie ’n hoëpriester 
wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met 
vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhar-
tigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” 
(Hebreërs 4:15-16).

Simboliese rituele nie meer nodig nie 

Die tempelgebaseerde stelsel van aanbidding onder die Ou Verbond 
het tot ’n einde gekom in nC 70 toe Romeinse leërs Jerusalem inge-
neem het en die Joodse tempel en die priesterskap stelsel heeltemal 
vernietig het.

Soos die boek Hebeërs verduidelik oor die bekendstelling van ’n 
nuwe verbond, “As Hy sê ’n nuwe verbond, het Hy die eerste oud 
gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning” 
(Hebreërs 8:13; vergelyk Matteus 24:1-2). Deur die vernietiging van die 
tempel vooraf aan te dui en dan toe te laat dat dit, net soos voorspel 
gebeur, het God die Sinai Verbond se stelsel van aanbidding beëindig.

Let op hierdie duidelike verduideliking van die tydelike aard van 
daardie tabernakel/tempel stelsel: “So het dan die eerste verbond sowel 
verorderinge vir die erediens asook sy aardse heiligdom gehad. Want 
die tabernakel is so ingerig: die eerste, waarin die kandelaar was en 
die tafel en die toonbrode, wat die Heilige genoem word;

“en agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word 
die Allerheiligste, waarin … die ark van die verbond, rondom heelte-
mal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en 
die staf van Aäron wat gebloei het, en die tafels van die verbond; en 
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wet tot sy volle bedoeling en doel te vul en om die Hoëpriester en uit- 
eindelike offer, wat in die Wet en die Profete voorspel was, te word]. 
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby-
gaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat 
alles gebeur het nie” (Matteus 5:17-18).

Jesus is baie spesifiek. Die Ou Testament moet onveranderd bly, met 
’n nuwe begrip dat sy figuurlike aspekte bloot dui op Sy rol as ons per- 
manente Hoëpriester en uiteindelike offer.

Maar die hele Ou Testament—elke woord en letter—moet deur 
Christene bewaar en gebruik word. Jesus maak dit baie duidelik dat 
nie eens ’n deel van ’n enkele letter van daardie oorspronklike teks 
geskrap of verander moet word nie. Hy het gekom om, wat God in Sy 
Woord belowe of voorspel het, te vervul, nie om met dit weg te doen 
of ongeldig te verklaar nie. Selfs die afdelings wat die seremoniële 
aspekte van die Sinai Verbond beskryf, leer ons steeds waardevolle 
lesse oor die belangrikheid van Jesus Christus se werk en opoffering 
vir ons, soos die boek Hebreërs in besonderhede verduidelik.

Jesus het kragtig bevestig dat Sy prediking nooit geïnterpreteer 
moet word as die ongeldig verklaring van enige deel van die Ou Tes-
tamentiese Skrif nie: “Elkeen dus wat een van die minste van hierdie 
gebooie breek en die mense sò leer, sal die minste genoem word in die 
koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal 
groot genoem word in die koninkryk van die hemele” (Matteus 5:19).

Deur die res van Matteus 5 gee Hy baie voorbeelde wat wys dat die 
wet se vereistes selfs meer bindend is vir Christene, nie minder nie. 
Hy doen dit deur die geestelike bedoeling van die wet wat ons gedag-
tes en gesindhede, bykomend tot ons dade, moet lei, te illustreer.

Paulus stem saam met Jesus oor die Ou Testament 

Net soos Jesus, vertel Paulus ons duidelik, “Die hele Skrif is deur 
God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, 
tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome 
kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Timoteus 3:16-17). 

Die hele Skrif is deur God geïnspireer” (Nuwe Lewende Vertaling) 
is die letterlike vertaling van die eerste deel van Paulus se stelling. 
Jesus en Paulus het albei die hele inhoud van die Ou Testamentiese 
Skrif as goddelik geïnspireer, en noodsaaklik vir Christene om toege-
rus te wees om God te dien, voorgelê. 

Paulus het egter nie gesê dat dit vir Christene nodig is om elke  

groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit 
wil sê, wat nie aan hierdie [fisiese] skepping behoort nie, ook nie met 
die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal 
ingegaan in die heiligdom en ’n ewige verlossing teweeggebring.

“Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ’n vers wat 
die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, 
hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die 
ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van 
dooie werke om die lewende God te dien. 

“En daarom is Hy Middelaar van ’n nuwe testament, sodat, terwyl 
daar ’n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge 
onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die 
ewige erfenis kan ontvang” (Hebreërs 9:11-15).

Die tabernakel/tempel bediening of diens van die Sinai Verbond was  
slegs simbolies en tydelik. Daarteenoor fokus die geestelike bediening 
van Jesus Christus op ’n “ewige erfenis” omdat dit “ewige verlossing” 
bied aan diegene wie se harte deur God se Gees verander word.

God se wette wat geregtigheid definieer is egter nie simbolies of 
tydelik nie. Die Psalms beeld hulle uit as “wonderbaar” en “volmaak”, 
bestem om “tot in ewigheid” gehou te word (Psalms 19:8; 119:129, 160).

Paulus beskryf God se wet as “heilig, en die gebod is heilig en reg-
verdig en goed.” Hy voeg dan by, “Want ons weet dat die wet geestelik 
is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde” (Romeine 7:12, 14). 
Hy het geleer dat die probleem wat die Nuwe Verbond oplos die on- 
geestelike reaksies van die mens is, nie een of ander veronderstelde 
gebrek in God se geestelike wette nie.

Jesus handhaaf gehoorsaamheid aan Ou Testamentiese wette 

Aangesien baie aspekte van die Sinai Verbond tydelik was, moet 
diegene wat God dien onder die Nuwe Verbond Jesus Christus se ver-
duideliking verstaan van wat nie ingesluit is in die veranderinge wat 
aangebring moes word nie. Hy was ten volle bewus daarvan dat die 
nodige veranderinge wat deur die Nuwe Verbond gemaak is, maklik 
verkeerd verstaan kon word.

Dus het Hy, in Sy beroemde bergpredikasie, uitdruklik bevestig dat 
die Ou Testamentiese skrifture sal voortgaan as die gids vir Christe-
like gedrag. Let op Sy duidelike stelling:

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind 
nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul [om die 
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Testament (Matteus 5:17-20; Handelinge 28:23).
Slegs as ons die beginsels van geregtigheid wat in al daardie skrif-

ture geopenbaar word op ons denke en gedrag toepas, sal ons kan 
groei tot die geestelike volwassenheid wat God begeer! Slegs dan sal 
ons beskou word as “volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome 
toegerus” soos Paulus ons beveel (2 Timoteus 3:17).

Jesus het hierdie punt meer beklemtoon: “Maar Hy antwoord en 
sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matteus 
4:4, Deuteronomium 8:3 gekwoteer). Die enigste Woord van God teen 
daardie tyd is wat ons nou die Ou Testament noem. 

Volgens beide Paulus en Jesus, is daardie Skrifgedeeltes noodsaak-
lik vir ons Christelike groei en ontwikkeling. Ons moet hulle deeglik 
bestudeer om die denke van God wat in hulle ingeprent is, te leer. 
Deur hulle opdrag wil God ons gesindhede en gedagtes, ons harte en 
gemoed, verander deur ons begrip te gee van Sy denke.

Hy sê: “Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër 
as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en 
die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar 

detail—presies soos geskryf—soos aan antieke Israel gegee, na te kom 
nie. Sy klem is dat alles nuttig of bruikaar is—hoewel, soos hierbo 
verduidelik, nie elke detail van Christene vereis word nie. 

Wat is dan nie nodig nie? Dit is ook baie duidelik gemaak. Die 
meeste simboliese aspekte van Ou Testamentiese instruksies is nie  
nou nodig nie. Hulle was “spys en drank en verskillende wassinge en 
vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling” 
(Hebreërs 9:10).

Jesus Christus se offer het daardie simboliese aspekte van die wet 
vervang wat bloot tydelike rituele was. Alhoewel hulle nie geestelike 
gebooie was nie, was hulle waarde daarin om die rol van Jesus as ons 
Hoëpriester en die offer vir sonde wat nog steeds bestaan, te verduide-
lik. Hulle dien steeds as belangrike onderrig hulpmiddels. 

Hierdie onderskeid in die gebruik daarvan vandag is belangrik! 
Tydelike aspekte van Ou Testamentiese wetgewing het nooit sonde 
gedefinieer nie. Hulle het gewoonlik voorgestel hoe Jesus Christus vir 
sonde sou betaal of, soos met die simboliese betekenis van besnydenis, 
dat ons vleeslike neiging tot sonde verwyder moet word.

Toe God die Tien Gebooie van die berg Sinai gebulder het, het Hy 
verklaar dat Hy “bewys barmhartigheid aan duisende van die wat 
My liefhet en my gebooie onderhou” (Exodus 20:6). Sy barmhartige 
verdraagsaamheid van antieke Israel se herhaalde ongehoorsaamheid 
onder die Sinai Verbond, is ’n tipe van die veel groter vlak van barm-
hartigheid en verlossing wat die “nuwe testament in my [Christus se] 
bloed” (Lukas 22:20) nou diegene wat hulle bekeer, aanbied.

Vir mense om daardie barmhartigheid te ontvang, moes die Seun 
van God ons offer vir sonde word. In die sendbriewe van die Nuwe 
Testament word die woord dood meer as 60 keer gebruik met ver- 
wysing na óf die straf vir sonde óf die versoeningsoffer van Jesus 
Christus. Die hele offerstelsel van antieke Israel is gegee om te beklem- 
toon dat vergifnis van sonde die vergieting van bloed vereis (Hebreërs 
9:22).

Ons moet nooit vergeet dat die hele Skrif geïnspireer is en nood- 
saaklik vir ons lewens is nie. Dit alles lê ’n stewige fondament vir 
Christelike leer. Dit is alles nuttig om ons geregtigheid te leer. Daar- 
sonder kon ons nooit seker wees wat geregtigheid is nie.

Hier is ’n belangrike beginsel: Om die Nuwe Testament behoorlik 
te verstaan, moet ons eers die Ou Testament verstaan. Die Nuwe Tes-
tament is nie geskryf as ’n plaasvervanger vir die Ou Testament nie. 
Die Ou Testament is eerder die basis en fondament van die Nuwe  

God is nie net die God van geregtigheid 
nie, maar ook die God van barmhartigheid. 
Beide Sy geregtigheid teenoor die wat hom 
opsetlik nie gehoorsaam nie en Sy barmhartig-
heid teenoor die wat Hom genoegsaam res-
pekteer om sy hulp te soek sodat hulle Hom 
kan gehoorsaam, word in die tweede van Sy 
Tien Gebooie uitgedruk.

Dit eindig met die woorde: “Want Ek, die 
HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die mis-
daad van die vaders besoek aan die kinders, 
aan die derde en aan die vierde geslag van 
die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid 
aan duisende [of tot die duisendste geslag] van 
die wat My liefhet en my gebooie onderhou” 
(Eksodus 20:5-6).

God balanseer geregtigheid met barm- 

hartigheid deur te kyk wat in die hart is—of 
daar enige moontlikheid van bekering is. So- 
lank as wat daardie moontlikheid bestaan, dan 
wil God “nie hê dat sommige moet vergaan 
nie, maar dat almal tot bekering moet kom” 
(2 Petrus 3:9). Maar daar sal ’n tyd kom wan-
neer diegene wat weier om hulle te bekeer, sal 
vergaan.

Dit is waarom die Nuwe Verbondsadminis- 
trasie van God se wet eers die gesindheid be- 
skou van die een wat gesondig het. Een wat 
gewillig is om “nie meer te sondig nie” kom 
in aanmerking vir barmhartigheid in plaas 
van veroordeling. Maar aan diegene wat kies 
om aan te hou sondig, sê Jesus, “As julle jul 
nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” 
(Lukas13:3).

Hoe God Geregtigheid met 
Barmhartigheid Balanseer
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Ander Nuwe Verbond verbeterings 

Paulus het ook verduidelik dat sommige aspekte van die Skrif, van 
noodsaaklikheid, toegepas moet word “nie van die letter nie, maar van 
die gees” (2 Korinthiërs 3:6). Wat het hy bedoel? Wat onderskei die 
“letter” van die wet van die “gees” van die wet? En watter toestande 
maak hierdie onderskeid nodig?

Een belangrike verandering—die verandering in die priesterskap—
gee ons die beginpunt om hierdie onderskeid te verstaan. Deur ons 
permanente Hoëpriester te word het Jesus Christus die priesterskap 
van Aäron se afstammelinge vervang (Hebreërs 7:11-28). Dit maak ’n 
groot verskil in die manier waarop sekere dele van die Ou Testamen-
tiese wette toegepas word.

Verse 18 en 19 verduidelik waarom die Ou Testamentiese regulasies 
vir die aanstelling van ’n hoëpriester verander moes word: “Want aan 
die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod [wat die 
priesteramp spesifiek beperk tot Aäron se nageslag] weens die swak-
heid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet [wat hoëpriesters vereis 
om uit Aäron se nageslag aangestel te word] niks volkome gemaak het 
nie; maar aan die ander kant is daar die invoering van ’n beter hoop 
[Jesus Christus se aanstelling as ons permanente Hoëpriester] waar-
deur ons tot God nader.”

Hierdie verandering is in die Ou Testamentiese Skrifte voorspel. 
God het belowe dat die Messias aan Sy regterhand sou sit voordat hy 
na die aarde sou terugkeer as die Koning van Konings: “Die HERE 
het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande 
maak ’n voetbank vir u voete” (Psalm 110:1).

Hierdie profesie het ook deur ’n eed bevestig dat die Messias (Jesus) 
die nuwe, permanente Hoëpriester sou wees: “Die HERE het gesweer, 
en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde 
van Melgisédek” (Vers 4).

Ons sien dat die Ou Testament voorspel, en ook die verandering 
bemagtig, in wie die Hoëpriester sou wees en hoe Hy Sy amp sou 
administreer. Die boek Hebreërs verduidelik die belangrikheid van 
hierdie verandering in die toepassing van wette wat die aanstelling  
en pligte van die hoëpriester beheer.

“Boonop het God met ’n eed bevestig dat Christus vir altyd pries-
ter sal bly—iets wat nie in die geval van gewone priesters [Aaron se 
afstammelinge] gebeur het nie. Dis net vir Christus wat Hy gesê het: 
‘Die Here het ’n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie: Jy sal vir ewig 

die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit … So 
sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My 
terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles 
waartoe Ek dit stuur” (Jesaja 55:9-11). 

God se doel is om in ons die gedagtes van Christus te ontwikkel 
(Filippense 2:5)—vir ons om dieselfde denke en uitkyk te hê wat Hy 
het. Vir dit om te gebeur moet ons dieselfde vertroue in, en diep re- 
spek hê, vir God se geïnspireerde Woord wat Jesus Christus en Paulus 
gehad het (vergelyk Jesaja 66:2). As ons dit internaliseer met die hulp 
en krag van God se Gees, sal die Skrifture die hulpmiddels wees om 
ons gedagtes en gedrag te verander, soos Hy beplan het. 

In die Nuwe Testament is die Griekse 
woord “nuwe” in “nuwe verbond” met een 
uitsondering kainos. Dit beteken “’nuwe’ soos 
in vorm of kwaliteit, van ’n ander aard van wat 
as oud gekontrasteer word” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testa-
ment Words, 1985, “New,” klem bygevoeg).

Slegs in Hebreërs 12:24 word die verskil-
lende Griekse woord neos gebruik vir “nuwe” 
in “nuwe verbond.” Neos “dui op ’nuwe’ ten 
opsigte van tyd, dit wat onlangs is; dit word 
gebruik vir die jong, en so vertaal, veral die 
vergelykende graad ‘jonger’; gevolglik kan dit 
wat neos is, ’n weergawe van die oue in kwali-
teit of karakter wees” (ibid., klem bygevoeg).

Nie een van die Griekse woorde wat as 
“nuwe” vertaal is dui daarop dat elke aspek 
van die Sinai of Ou Verbond vervang was nie. 
Elkeen dui slegs aan dat ’n meer onlangse 
verbond die kwaliteit van die oorspronklike 
verbond versterk en verbeter het.

Die Nuwe Verbond bied ongetwyfeld ’n 
beter verhouding met God aan, anders as die 
verhouding wat slegs simbolies in die voorma-
lige verbond uitgebeeld word. Om hierdie beter 
verhouding te verseker is sommige nuwe ken-

merke by die “nuwe” (of kwalitatief verbeterde) 
verbond gevoeg en sommige uitgediende ken-
merke is vervang. Maar kenmerke wat alge-
meen is aan beide verbonde bly onveranderd.

Daardie nuwe verhouding is slegs beskik-
baar deur Jesus Christus, ons nuwe Hoëpries-
ter en ons ware offer vir sonde. Christus se 
dood, deur vir die mensdom se sondes te be- 
taal, het die deur oopgemaak vir almal wat 
gewilliglik tot bekering kom om God se Heilige 
Gees te ontvang en deur God aanvaar te word 
as Sy seuns en dogters. As ons permanente 
Hoëpriester, vervang Jesus die hoëpriester wat 
bloot ’n menslike afstammeling van Moses se 
broer, Aäron, was.

God se “nuwe” verbond bied ook gewel-
dige beter beloftes. Dit laat vaar egter nie een  
van daardie geestelike beginsels wat God se  
gedagtes en karakter ewig weerspieël nie. 
Daardie beginsels word akkuraat en vol- 
doende genoeg in die Ou Testamentiese Skrif- 
ture verduidelik. Jesus en al Sy apostels, in- 
sluitend Paulus, het hierdie Skrifture gebruik 
as hulle gesag vir die ware leringe van God 
(Matteus 4:4; Handelinge 17:2; Romeine 1:1-2; 
2 Timoteus 3:14-17).

Hoe is die  
Nuwe Verbond “Nuut”?
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van diegene wat God roep, eerder as bloot op kliptafels (2 Korintiërs 
3:3).

Tweedens is die wet se basies beginsels, voorneme en doel steeds 
permanent nuttig en van toepassing op die hele mensdom (sien Jakobus 
1:25; 2:8-12). Selfs meer betekenisvol is die feit dat die voorsiening vir 
sodanige verandering reeds geopenbaar en goddelik goedgekeur is in 
Psalm 110:4.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat nie alles aangaande die 
amp van die hoëpriester gewysig moes word nie—slegs die regulasies  
wat nodig is om Jesus Christus se aanstelling as ons permanente Hoë- 
priester te akkommodeer.

Dieselfde beginsel geld vir offers en seremonies. ’n Verandering van 
bloot simboliese diereoffers tot die ware en permanente offerande van 
Jesus Christus het ’n aanpassing in die wet genoodsaak. Maar dit skaf 
nie ons behoefte aan ’n offer af nie. Die wet se vereiste dat ’n offer 
vir sonde gemaak word, bly ongeskonde. Maar nou is dit die offer van 
Christus wat daardie vereiste vervul (Hebreërs 10:4, 10-14, 18).

Daarom was sommige veranderinge aan die wet nodig om, wat 
reeds in die wet was, te wysig en om dit op datum te bring. God se 
wet is nie afgeskaf deur die Nuwe Verbond nie, maar dit bevat nou 
belangrike hersienings om die “beter beloftes” wat deur dieselfde 
Skrifture voorspel word, te akkommodeer.

Die Nuwe Verbondsadministrasie van die wet 

God gee veral Sy ware en getroue dienaars, deur die krag van Sy 
Gees, die begrip wat hulle nodig het om die bedoeling van die wet 
onder die wettige Nuwe Verbonds konteks te onderskei (vergelyk  
Matteus 18:18; Handelinge 15:1-29).

Soos Paulus verduidelik, “wat ons ook bekwaam gemaak het as  
dienaars van ’n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van  
die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend”  
(2 Korintiërs 3:6). 

’n Belangrike fokus van die Sinai Verbond se “bediening” of pries-
terskap—sy diens aan die mense namens God—was om hulle voort-
durend te herinner dat God beide boosheid en boosdoeners veroordeel. 
Die Nuwe Verbondsbediening fokus meer daarop om sondaars tot 
innige bekering te bring sodat hulle die veroordeling kan ontvlug in 
die oordeel wat kom (Handelinge 17:30-31).

Paulus beskryf die Sinai Verbond se benadering as “heerlikheid.” 

priester bly.’ Op grond van hierdie kragtige eed het Jesus die borg ge- 
word wat instaan vir die effektiwiteit van hierdie uitnemender verbond.

“Nog ’n verskil tussen Jesus en die Levitiese piresterskap is dat  
daar onder die ou stelsel baie priesters was. Die dood het verhinder  
dat iemand vir altyd kon aanbly. Maar Jesus bly priester vir altyd;  
sy priesterskap word nooit op iemand anders oorgedra nie. Gevolglik 
kan Hy hulle wat deur Hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos. 
Ja, Hy leef vir altyd om hulle saak voor God te bepleit!” (Hebreërs 
7:20-25, Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie verandering in die priesterskap het vereis dat die wet wat 
Aäron se afstammelinge aan daardie amp aanstel, verander word. Maar 
dit het nie die amp óf die basiese rol van ’n hoëpriester afgeskaf nie.

Dit het net vereis dat wette rakende daardie amp aangepas word 
sodat dit behoorlik toegepas kon word op Jesus Christus as ons per-
manente Hoëpriester. Daarom is daardie wette steeds van toepassing 
en nuttig—maar nou volgens die “gees” van die wet in plaas van die 
presiese “letter” van die oorspronklike teks.

Soos Hebreërs 7:12-16 verduidelik: “Want met verandering van die 
priesterskap kom daar noodsaaklik oor verandering van wet; omdat 
Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ’n ander stam 
behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is vol-
kome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrek-
king tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie.

“En nog baie duideliker is dit as daar ’n ander priester opstaan na 
die ewebeeld van Melgisédek [soos voorspel in Psalm 110:4], een wat 
dit geword het nie kragtens die wet van ’n vleeslike gebod nie, maar 
uit die krag van die onvernietigbare lewe.”

’n Beter benadering 

Paulus wy die meeste van 2 Korinthiërs 3 toe aan die verduideli-
king van hierdie belangrike verskil in die administrasie van sommige 
van die wette wat in die Ou Testament geskryf is. Hulle is nie afgeskaf 
nie. Maar die toepassing van hul teks moet soms toegepas word op ’n 
manier wat versoenbaar is met die Nuwe Verbonds realiteite.

In sulke gevalle neem die “gees” van die wet voorrang bo die letter 
van die wet—met die duidelike begrip dat die “gees” van die wet ge- 
trou die oorspronklike bedoeling waarvoor enige spesifieke wet gegee 
is, bewaar. Twee belangrike beginsels staan uit.

Eerstens is die nuwe klem op waar die wet geskrywe is—in die hart 
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Wat is liefde? Die meeste mense dink aan 
liefde as ’n sterk emosionele gevoel teenoor 
’n ander persoon. En tot ’n mate is dit waar. 
Die “liefde” waarvan die meeste in die Bybel 
gepraat word, is egter ’n uitgaande besorgd-
heid vir ander soos gedemonstreer deur ons 
dade (1 Johannes 3:18). En as dit gedemon-
streer word deur ons dade, is dit baie groter 
en meer betekenisvol as blote gevoelens.

Die Skrif sê vir ons “God is liefde”  
(1 Johannes 4:8, 16), en Sy wette, veral  
soos opgesom in die Tien Gebooie, wys ons 
die dade wat ons liefde aan ander demon-
streer—eers teenoor God (soos uitgedruk in 
die eerste vier van die Tien Gebooie), en dan 
teenoor ons medemens (soos uitgedruk in  
die laaste ses).

Jesus Christus, gevra om die grootste ge- 
bod te noem, het gesê: “Jy moet die Here jou 
God liefhê met jou hele hart en met jou hele 
siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste 
en groot gebod. En die tweede wat hiermee 
gelykstaan; Jy moet jou naaste liefhê soos jou-
self. Aan hierdie twee gebooie hang die hele 
wet en die profete” (Matteus 22:37-40).

Jesus het hier Deuteronomium 6:5 en 
Levitikus 19:18 aangehaal. Hierdie twee 
gebooie som beide die Tien Gebooie en die 
hele wet van God op, aangesien al God se 
ander instruksies uit hierdie twee grootste 
gebooie vloei. Kom ons kyk kortliks hoe  
die Tien Gebooie die optrede toon wat ons 
liefde aan ons Skepper en ons medemens 
demonstreer.

Gebooie wat ons wys hoe om God lief te hê 

Die Eerste Gebod, “Jy mag geen ander 
gode voor my aangesig hê nie” (Exodus 20:3), 
vertel ons dat ons ons Skepper en hemelse 
Vader moet liefhê, eer en respekteer sodat Hy 

alleen die hoogste gesag in ons lewens is. Hy 
alleen is God, en ons moet toelaat dat niks ons 
verhoed om Hom te dien en te gehoorsaam 
nie. As ons Skepper en Onderhouder, het Hy 
ons alles gegee en Hy wil hê ons moet Hom 
erken as die bron van alle goeie dinge en 
onderrig in hoe om reg te lewe. 

Die Tweede Gebod, wat die aanbidding van 
afgode verbied (verse 4-6), vertel ons dat ons 
in ons aanbidding God nie moet degradeer tot 
’n gelykenis van ’n fisiese voorwerp nie. Om 
enige voorstelling van Hom te maak verdraai 
en beperk ons persepsie van hoe Hy werklik 
is, en dit verdraai en beskadig ons verhouding 
met Hom. God is baie groter as enigiets wat 
ons kan sien of dink, en afgodery beperk Hom 
in ons gedagtes.

Die Derde Gebod, om nie Sy Naam tever-
geefs te neem nie (vers 7), fokus daarop om 
respek aan ons Skepper te toon. Die kwaliteit 
van ons verhouding met God hang af van die 
liefde en agting wat ons vir Hom het. Daar 
word van ons verwag om altyd te eer wie en 
wat Hy is, en hom nooit in woord of aksie te 
oneer nie.

Die Vierde Gebod, om Sy Sabbatdag te 
onthou en dit heilig te hou (verse 8-11), is 
’n sleutel tot ’n regte en noue verhouding 
met God. Deur Sy Sabbat te onderhou, word 
ons elke week daaraan herinner dat Hy ons 
Skepper en die bron van alle goeie dinge is. 
Die Sabbatdag is ook ’n voorsmaak van Sy 
komende Koninkryk, wanneer die hele mens-
dom uiteindelik die geleentheid sal kry om Sy 
lewenspad te leer en ’n persoonlike verhou-
ding met Hom te beleef. Die Sabbatdag is ’n 
dag om te rus van ons normale werk, en ons 
word beveel om bymekaar te kom, ’n tyd om 
met ander van eensgesindheid te ontmoet en 
meer te leer oor God se lewenswyse deur Sy 
dienaars.

Gebooie wat vir ons wys hoe om ons  
medemens lief te hê 

Die Vyfde Gebod, om ons vader en moeder 
te eer (vers 12), stel die toon vir die laaste ses. 
Dit spreek die belangrikheid van respek en eer 
aan ons medemens uit. As kinders leer om 
hierdie gebod te gehoorsaam sal dit hulle help 
om reëls, tradisies, beginsels en wette vir ’n 
leeftyd te respekteer en uit te leef. Om ander 
te eer behoort ’n normale, natuurlike gewoonte 
te wees wat tydens ons jeug geleer word, wat 
sal lei tot sterk families en op sy beurt, ’n sterk 
en stabiele samelewing.

Die Sesde Gebod wat moord verbied (vers 
13), vertel ons dat die lewe ’n kosbare geskenk 
is om gewaardeer en gerespekteer te word. 
Jesus Christus het die betekenis van “moord” 
uitgebrei om bitter vyandigheid en minagting 
of haatlike vyandskap teenoor ander in te sluit 
(Matteus 5:21-22). God wil hê ons moet veel 
verder gaan as om moord te vermy. Hy wil hê 
ons moet bouers, in plaas van verwoesters, 
van goeie verhoudings wees. 

Die Sewende Gebod, om nie owerspel te 
pleeg nie (Eksodus 20:14), is daar gestel om 
een van God se grootste gawes aan die mens- 
dom—die liefdevolle huweliksverhouding, te be- 
skerm. Dit is die grondslag van sterk families 
wat die boustene van die samelewing is. Om 
hierdie opdrag te gehoorsaam help om die pyn 
en lyding wat op individue en samelewings 
kom deur gebroke verhoudings, gebroke huise, 
seksueel oordraagbare siektes, armoede en 
baie ander kwale, te voorkom, terwyl een van 
God se grootste seëninge vir die mensdom 
versterk word.

Die Agtste Gebod, wat steel verbied (vers 
15), toon dat ons die regte en behoeftes van 
ander moet respekteer en waardeer. God gee 
vir ons baie fisiese seëninge maar hulle moet 
nooit ons primêre strewe in die lewe wees nie. 
Die stryd teen selfsugtigheid begin in die hart 
en ons moet ander voor die ophoping en kwis-
tige besteding aan besittings vir onsself, plaas.

Die Negende Gebod, wat valse getuienis 
verbied (vers 16), help ons om te besef dat 

God verwag dat die waarheid elke faset van 
ons lewens moet deurdring. Respekvolle, lief-
devolle verhoudings met ander is onmoontlik 
sonder waarheid en eerlikheid wat die grond-
slag van ons interaksies is. God wil hê dat 
ons, as Sy kinders, onsself aan die waarheid 
moet verbind en dit weerspieël in alles wat 
ons doen.

Die Tiende Gebod, wat vir ons sê om nie 
te begeer nie (vers 17), is gemik op die hart 
en verstand van elke mens. Soos met elkeen 
van die vorige nege gebooie, is dit gerig op 
ons verhoudings. Dit handel spesifiek oor 
respek vir die eiendom, besittings en huwe-
liksverhoudings van ander, en met die gierige 
gedagtes wat onsself en ons bure potensieel 
kan seermaak. Dit poog om die begeertes wat 
ons in versoeking bring en ons laat afdwaal, te 
onderdruk. Eerder as om gefokus te wees op 
ons eie begeertes, wil God hê dat besorgdheid 
oor ander die motivering vir ons begeertes 
moet wees.

’n Wet wat God se manier van liefde leer

Elkeen van die Tien Gebooie openbaar die 
gesindhede en dade wat vir ons wys hoe om 
God en ons naaste lief te hê. Dit is waarom die 
apostel Johannes vir ons sê dat “elkeen wat sy 
woord bewaar, in hom het die liefde van God 
waarlik volmaak geword” en “Hieraan weet 
ons dat ons die kinders van God liefhet: wan-
neer ons God liefhet en sy gebooie bewaar”  
(1 Johannes 2:5; 5:2).

Die Tien Gebooie som waarlik God se wet 
van liefde op. (Om beter te verstaan hoe hulle 
ons leer om God en ons medemens waarlik 
lief te hê, maak seker dat u ’n gratis kopie van 
ons boekie The Ten Commandments, versoek 
of aflaai.)

Diegene wat argumenteer dat die Tien 
Gebooie op een of ander manier afgeskaf of 
mee weggedoen is, moet ’n belangrike vraag 
beantwoord: Waarom sou God ’n wet afskaf 
wat vir ons definieer hoe om Hom en ons 
medemens lief te hê?

Die Tien Gebooie:  
Sleutels in ’n Wet van Liefde
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nooit toelaat dat die menings van diegene wat op menslike tradisie in 
teenstelling met die Skrif staatmaak, ons teen God se wet swaai nie.

Paulus beklemtoon die punt dat “die wet goed is as iemand dit wet-
tiglik gebruik” (1 Timoteus 1:8). Daarom moet Christene versigtig 
wees om nie opvattings wat die Skrif nie self ondersteun nie, te aan-
vaar of aan te neem. 

Duidelik gesproke interpreteer die Bybel die Bybel. Dit is veral 
belangrik om die geskrifte van die apostel Paulus, wat sommige 
gedeeltes geskryf het wat baie mense verkeerd verstaan en verdraai,  
te bestudeer (sien 2 Petrus 3:15-16).

Omdat alle nuwe Christene leiding nodig het, verduidelik Paulus die 
regte wyse waardeur Jesus Christus dit voorsien. Hy sê vir ons: “En 
Hy [Jesus] het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as 
evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir 
hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons 
almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die 
Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte 
van Christus;

“Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger 
en heen en weer gedrdyf word deur elke wind van lering, deur die  
bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te 
bring” (Efesiërs 4:11-14)

’n Geestelik bekwame, onderrigbediening is noodsaaklik vir ons 
geestelike gesondheid en persoonlike groei in die Kerk wat Jesus 
gebou het. Ons het almal leiding van geestelik gekwalifiseerde die-
naars van Jesus Christus nodig.

Om te verseker dat Kerk beslissings oor die toepassing van die 
Skrif op huidige situasies betroubaar en akkuraat is, moet hulle ver-
enigbaarheid met die hele Woord van God, deeglik nagegaan word. 
Soos Paulus aan Timoteus verduidelik het, “Lê jou daarop toe om jou 
beproef voor God te stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, 
wat die woord van die waarheid reg sny” (2 Timoteus 2:15).

Daarom moet ons versigtig wees om slegs geestelike raad van die-
naars, wat getrou “elke woord van God” glo (Lukas 4:4) en getrou leer 
dat “die hele Skrif” “nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, 
tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Timoteus 3:16), te kry. 

Daarom het Paulus geskryf: “Hoe kan hulle Hom dan aanroep in 
wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie 
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? 
En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe 

Hy het dit nooit verkleineer of afgekraak nie. God het beide verbonde 
ontwerp om hulle beoogde doelwitte genoeglik te vervul. Maar die 
Nuwe Verbond is ’n beter verbond wat ewige vergifnis met die ewige 
lewe bied, nie net simboliese, tydelike vergifnis in die gemeenskap van 
Israel tot voordeel van slegs fisiese seëninge nie.

“Want as die [ou] bediening wat veroordeel, heerlikheid was, veel 
meer is die [nuwe] bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heer-
likheid [deur die uitwissing van sonde deur die dood van Christus en 
die leiding van mense na gehoorsaamheid en die ewige lewe]!

“Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, 
vanweë die alles oortreffende heerlikheid [die nuwe administrasie van 
regverdigmaking]. Want as wat moes vergaan [die Sinai Verbond se 
fisiese herinneringe aan die dood straf vir sonde] met heerlikheid was, 
veel meer is wat moet bly in heerlikheid” (2 Korintiërs 3:9-11). 

Die Sinai Verbond se heerlike herinneringe aan veroordeling vir 
skuld deur simboliese offers is vervang deur ’n meer glorieryke en 
permanente toediening van barmhartigheid en ware geregtigheid deur 
Jesus Christus as ons nuwe en permanente Hoëpriester.

Deur die Heilige Gees gee Christus Sy dienaars in wie se harte die 
wet nou geskryf is, die vermoë om te onderskei hoe om die wette van 
God behoorlik toe pas in hulle eie lewe (Jeremia 31:33; 1 Korintiërs 
2:11-14; Filippense 1:9-10).

“Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie,” skryf 
Paulus, “want dit is ’n krag van God tot redding vir elkeen wat glo … 
Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot 
geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe” 
(Romeine 1:16-17).

Om mense te leer hoe om regverdig te lewe omdat hulle God waar-
lik vertrou, was ’n belangrike aspek van Paulus se bediening. En die-
selfde moet vandag waar wees.

Behoorlike geestelike onderskeiding 

Hoe het Paulus en die ander apostels onderskei watter dele van die 
wet ’n ander toepassing onder die Nuwe Verbond kan hê as wat dit 
onder die Sinai Verbond gehad het?

Alle goddelike onderskeiding moet binne die grense val wat wet-
tiglik deur die Skrif toegelaat word. Met ander woorde, die wet se be- 
hoorlike toepassing word bepaal deur die riglyne wat in die Skrif self 
geopenbaar word, nie deur ons eie gevoelens of opinies nie. Ons moet 
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is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede ver-
kondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!” (Romeine 
10:14-15).

Ons moet baie versigtig wees dat dienaars en leraars van wie ons 
geestelike leiding soek die Bybel goed ken en dit akkuraat leer—eer-
der as om dit volgens die tradisies van mense te interpreteer. Paulus 
waarsku ons om op te pas vir “valse apostels, bedrieglike arbeiders 
wat hulleself verander in apostels van Christus” (2 Korintiërs 11:13).

Bou op fundamentele beginsels 
Dit is jammer dat selfs sommige van die vroegste Christene nalatig 

was om die bedoeling van die Skrif korrek te onderskei, te verstaan  
en tereg toe te pas. Die skrywer van Hebreërs het vir hulle gesê, 
“Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle 
weer nodig dat ’n mens julle die eerste beginsels van die woorde van 
God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste 
spys nie.

“Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van 
geregtigheid, omdat hy ’n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, 
vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed 
van kwaad te onderskei” (Hebreërs 5:12-14). Dié vermoë kom van die 
gereelde studie en die kundige gebruik, oor ’n lang tydperk, van die 
“woord van geregtigheid.”

Soos vroeër genoem, het alles wat God aan ons geopenbaar het 
deur Sy wet een sentrale doel—om ons te leer om lief te hê soos Hy 
liefhet. Volgens die wet is daardie liefde gefokus op twee duidelike 
rigtings: eers teenoor God, en dan teenoor ons medemens, wat almal 
na God se beeld geskape is.

Die Tien Gebooie brei daardie beginsels van liefde uit. God begeer 
om die volheid van hierdie beginsels in ons harte te skryf.

Kom ons vestig nou ons aandag spesifiek op hoe Jesus Christus 
persoonlik diegene wat die Heilige Gees ontvang, help—veral om die 
beginsels van God se wet met ’n rein hart reg te onderskei en toe te 
pas onder die Nuwe Verbond.

Die Hoëpriester  
is Noodsaaklik  
vir Verlossing

“Let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, 
Christus Jesus, wat getrou was aan Hom wat Hom aan- 
gestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want 
Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate 
hy wat diehuis gebou het, meer eer het as die huis” 
(Hebreërs 3:1-3).

Met hierdie hoofstuk begin ons gedeeltes in vyf Nuwe Testa-
mentiese briewe, wat gereeld verkeerd verstaan en ernstig verkeerd 
vertolk word, aanspreek. Vier hiervan—Galasiërs, Romeine, Efesiërs 
en Kolossense—verklaar uitdruklik dat die skrywer die apostel Paulus 
is. Die ander, Hebreërs, word tradisioneel aan hom toegeskryf, wat 
waarskynlik is. Alhoewel elke gedeelte van die Bybel dikwels ver-
keerd geinterpreteer word, word gedeeltes uit Paulus se briewe in die 
besonder konsekwent verdraai (sien 2 Petrus 3:15-16), veral waar die 
Nuwe Verbond en die wet van God betrokke is.

Ons begin in Hebreërs, wat die rol van Jesus Christus kontrasteer 
as die bemiddelaar van die Nuwe Verbond met die rol van Moses as 
bemiddelaar van die Ou, of Sinai Verbond.

Moses was die historiese reus van die eerste-eeuse Judaïsme. Toe 
vroeë Christene Jesus Christus, die bemiddelaar van die Nuwe Ver-
bond, aangeneem het as die Messias en as ’n Profeet groter as Moses, 
het die meeste Jode—veral die godsdienstige leiers—baie aanstoot 
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geneem. Hulle het geweier om Jesus as hulle Hoëpriester, of as ’n pro-
feet groter as Moses, te aanvaar.

Die implikasies van hierdie probleem word in die boek Hebreërs 
aangespreek. Dit is geskryf om die superioriteit van Christus se pries-
terskap te verduidelik oor dié van die Levitiese hoëpriester wat onder 
die Sinai Verbond aangestel is, en om uit die Skrif te bewys dat Jesus 
Christus ’n groter profeet as Moses is.

In hierdie konteks, dek Hebreërs die onderskeidings tussen die Sinai 
Verbond en die Nuwe Verbond—en die rol van God se wet in elkeen.

Christus se beter priesterskap 

Omdat Moses so ’n dominante figuur in die eerste-eeuse Judaïsme 
was, het die meeste Jode enige moontlikheid verwerp dat Jesus die 
“Profeet” was wat Moses in Deuteronomium 18:15 voorspel het. Die 
Jode van die eerste eeu het gretig gehoop dat die profeet in hulle leef-
tyd sou verskyn (vergelyk Markus 6:14-16; Johannes 1:21, 25; 7:40). 
Maar hulle het van Hom verwag om te kom as ’n groot militêre leier 
wat ’n Joodse leër sou organiseer om hulle van Romeinse besetting  
te bevry.

Hulle gemeenskaplike siening van hulleself was dat hulle God se 
regverdige slagoffers was wat vryheid verdien het, nie sondaars wat 
Sy vergifnis nodig gehad het nie. Hulle het ’n oorwinnende Koning 
verwag—nie ’n Verlosser wat die probleem van sonde sou oplos deur 
vir hulle te sterf nie. Dus het die Messias wat vir hulle sondes sou 
sterf, eerder as om ’n rebellie teen die Romeinse leër te lei met die 
doel om die troon van Dawid te herstel, vir hulle ’n “struikelblok” 
geword (1 Korintiërs 1:23).

Die boek Hebreërs was geskryf om hierdie verblinde redenasie teen 
te werk en stelselmatig uit die Skrif te bewys wat die Messias werklik 
geprofeteer was om te wees en te doen met Sy eerste koms.

Die skrywer van Hebreërs, weer waarskynlik Paulus, gebruik die 
Ou Testamentiese Skrifture om te bewys dat Jesus Christus die gepro-
feteerde Messias is wat uitdruklik voorspel is as ’n profeet wat beter is 
as beide Moses en Aäron. Daardie Skrifgedeeltes het ook gesê dat Hy 
as die nuwe en baie beter Hoëpriester verklaar sou word.

Daarom is ’n duidelike begrip van die redenasie en inhoud van die 
boek Hebreërs noodsaaklik om God se deeglike voorafbeplanning 
van die sending en werk van Jesus Christus, ons groot Hoëpriester, en 
veral Sy eerste koms, te waardeer. 

Seun van Dawid en Seun van God 

In Hebreërs 1 noem die skrywer spesifieke Skrifgedeeltes om te be- 
wys dat die geprofeteerde Messias nie net as die seun van Dawid sou 
kom nie, maar ook as die Seun van God (vers 2), selfs as die “presiese 
ewebeeld” van God (vers 3, Nuwe Lewende Vertaling). Hy het ook “’n 
voortrefliker naam geërf” as selfs die engele (vers 4). Die tema van 
die voortrefliker priesterskap van Jesus Christus, as die Messias, gaan 
voort deur die res van Hebreërs.

Omdat die Jode die heerskappy van die Messias oor die koninkryk 
van Israel verwag het, gaan die skrywer van Hebreërs nou na die 
Psalms om te wys dat God van voorneme is om Sy belofte, om weer 
’n seun van Dawid op die troon van Israel te sit, sal nakom. Maar die 
Een om daardie troon te neem, sal nie net ’n seun van Dawid wees 
nie, maar ook die Seun van God. Hebreërs 1:8 haal ’n gedeelte uit die 
Psalms aan om te wys dat God die “troon” van Sy “Seun” sal vestig 
oor die “Koninkryk” wat aan Hom belowe is.

Die aangehaalde gedeelte belowe: “U troon, o God, is vir ewig en 
altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. U het gereg-
tigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf 
met vreugde-olie bo u metgeselle [die vorige profete]” (Psalm 45:7-8).

Die woorde “U gesalf” is ’n verwysing na die Hebreeuse woord vir 
Messias—die Gesalfde Een. Die Griekse ekwivalent is Christos, ver-
ander na “Christus” in Afrikaans.

In Hebreërs 2:5 gaan die skrywer voort om te wys dat die Messias  
die goddelike Heerser oor “die toekomstige wêreld” gemaak moet word,  
eerder as oor koninkryke van hierdie huidige eeu. Jesus is natuurlik 
reeds die Hoof van Sy ware Kerk, die Liggaam van Christus, gemaak 
(Efesiërs 1:22-23).

Ten opsigte van die omvang van Christus se heerskappy, maak die 
skrywer van Hebreërs hierdie stelling: “Alle dinge het U onder sy 
voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het 
Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou 
sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie; maar ons 
sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ’n kort tydjie minder as die engele 
gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer 
gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou 
smaak” (Hebreërs 2:8-9). 

God se eerste prioriteit vir die Messias was om die hele mensdom  
van ’n Verlosser te voorsien—om die deur oop te maak vir die regver-
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geprofeteer om by Sy eerste koms gevestig te wees nie. Maar dit sal 
tot stand gebring word wanneer Hy terugkeer.

In hoofstuk 3 gaan die skrywer direk na sy hoofpunt: Moses en 
Jesus was albei getrou aan God, maar Christus is groter as Moses 
(verse 1-3). In God se huis was Moses ’n getroue dienaar (verse 4-5). 
“Maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die 
vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar 
vashou” (Vers 6). Met ander woorde, Christus se posisie in God se 
familie is groter as die van Moses en al die ander kinders van God 
wat Sy ewige familie sal binnegaan.

Vir die Jode, was die tempel God se huis. Voor sy verwoesting in 
nC 70 was Judaïsme ’n tempelgebaseerde godsdiens. Byna alles in 
hulle aanbidding van God het om die tempel gedraai. Maar na nC 70  
—na die tempel se verwoesting—het Judaïsme uit noodsaaklikheid 
verander in ’n gedesentraliseerde, sinagoge-gebaseerde godsdiens. 
Hulle priesters het nie langer enige bestaanbare pligte gehad nie.

Christene, aan die ander kant, het steeds “’n groot Hoëpriester (het) 
wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God”  
(Hebreërs 4:14). Maar die verhewe posisie van hierdie Hoëpriester be- 
teken nie dat Hy uit voeling is of nie verstaan waardeur ons as mense 
gaan nie. Nadat Hy self mens was, is Hy nie “’n hoëpriester wat nie 
met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte 
versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Vers 15).

’n Belangrike rede vir Christus se aanstelling as Hoëpriester was 
om ’n oplossing vir die probleem van sonde te verseker—en ’n Hoë- 
priester te hê wat in staat is om hulp te verleen aan elke persoon wat 
in gebed sou kniel voor die troon van God en om hulp vra. En in 
Christus het ons Een wat beide ewig en almagtig is, asook Een wat  
die lewe as mens beleef het.

In Hebreërs 5 word die punt, dat God die Vader die verandering in 
die priesterskap ingestel het, beklemtoon. “So het Christus ook Hom- 
self nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hý het Hom ver- 
heerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gege-
nereer [aangehaal uit Psalm 2:7]. Soos Hy ook op ’n ander plek sê: U 
is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek [aangehaal uit 
Psalm 110:4]” (Hebreërs 5:5-6).

Die perfekte Hoëpriester 

Vervolgens vergelyk die boek Hebreërs Jesus Christus se voorbeeld 

digmaking en verlossing vir almal wat sou bekeer. Jesus, die gepro- 
feteerde Messias, moes eers die sending van daardie Verlosser vervul 
—om bekering te verkondig en dan die doodstraf vir sonde wat ons 
almal verdien, op Homself te neem. Daarom was Sy Koninkryk nie 

Die woord genade word gereeld deur som-
mige godsdienstige mense gebruik asof dit 
die behoefte om God se wet te gehoorsaam, 
vervang het. Daardie gevolgtrekking is nie net 
onakkuraat nie, dit is ook diabolies! 

Hier is die rede: Sonder die wet sou daar 
geen behoefte aan genade wees nie. Die woord 
genade, soos die Griekse woord charis in die 
Nuwe Testament vertaal word, beteken vrylik 
“guns” betoon—’n geskenk. In ’n godsdiens- 
tige konteks word die woord genade meestal 
gebruik vir die gawe van vergifnis. Dit verwys 
na hoe God Sy guns aan berouvolle sondaars 
bewys deur hulle voormalige ongehoorsaam-
heid aan Sy wet te vergewe—hulle “sondes 
… wat tevore gedoen is” (Romeine 3:25).

Dit is nodig omdat “Elkeen wat aanhou 
sonde doen, doen ook wat teen die wet is, 
want sonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4, 
Nuwe Lewende Vertaling). As daar geen wet is 
om te breek nie, is daar nie so iets soos sonde 
nie. En as daar geen sonde is nie, beteken die 
idee van genade, as God se vergifnis, niks nie.

God verontagsaam nie ons sondes en ons 
wettelose dade nie. Hy ignoreer hulle ook nie 
bloot nie. Liewers, “dat Christus vir ons sondes 
gesterf het volgens die Skrifte” (1 Korintiërs 
15:3) “sodat Hy deur die genade van God vir 
elkeen die dood sou smaak” (Hebreërs 2:9).

Met ander woorde, dit was om God se 
guns—Sy genade—beskikbaar te maak vir 
almal wat hulle bekeer (deur weg te draai van 
sonde) dat Jesus “Homself vir ons gegee het 
om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir 
Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig 

in goeie werke” (Titus 2:14).
Daarom sluit genade meer in as net die ver- 

gifnis vir vorige sondes. Dit sluit ook die gawe 
van die Heilige Gees in om ons te help om God 
se wette te gehoorsaam. Dit verwys inderdaad 
na al die vrye en onverdiende gawes van God. 
Dit sluit Sy hulp in om ons aanvanklik weg te  
draai van sonde en ons te lei na Sy waarheid 
en manier van lewe, Sy vergifnis van ons vorige 
sondes en die uiteindelik gee van Sy grootste 
gawe—ewige lewe in Sy Koninkryk.

Maar sonder die wet sal genade betekenis-
loos wees omdat daar geen manier sou wees 
om sonde te definieer nie. Sonder genade, kan 
vergifnis van sonde vir die oortreding van God 
se wet egter nie aan ons beskikbaar gestel 
word nie.

Daarom het Jesus gesterf en weer opge-
staan om genade beskikbaar te stel aan enig-
een wat gretig en gewillig is om “van nou af 
nie meer sonde (te) doen nie” (Johannes 8:11, 
Nuwe Lewende Vertaling). Deur genade kan 
ons eers vergewe word van ons verbreking 
van die wet en dan in staat gestel word, deur 
die Heilige Gees, om God se wet uit die hart 
te gehoorsaam—met die uiteindelike doel en 
belofte om in staat te wees om vir alle ewig-
heid in volmaakte gehoorsaamheid te leef.

Dus is wet en genade heeltemal onafskeid-
baar. Wet is nodig om sonde en die gevolge 
daarvan te definieer. Genade is nodig sodat 
sondaars vergewe en gelei kan word tot ge- 
hoorsaamheid aan God deur die krag van die 
Heilige Gees en die hulp van Jesus Christus, 
wat ons Verlosser en Hoëpriester is.

Genade en Wet: Waarom  
is hulle Onafskeidbaar?
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’n Nuwe Priester noodsaak veranderinge in die wet 

Dit bring ons by die belangrikste punt wat in hierdie brief aan die 
Hebreërs gedek word. “Want met verandering van die priesterskap kom  
daar noodsaaklik ook verandering van wet” (Hebreërs 7:12). In hoof- 
stukke 8-10 verduidelik die skrywer dat die oordrag van die priester- 
skap na Jesus Christus die sentrale rede is waarom sekere verande-
ringe in die wet nodig was om hierdie oorgang te akkommodeer.

Op dié tydstip is dit noodsaaklik dat ons verstaan dat die wysiging 
van items in ’n gevestigde regsliggaam nie die hele regsliggaam afskaf 
nie—dit verander net sekere gedeeltes daarvan. Dit is noodsaaklik om  
dit te begryp as ons korrek wil verstaan hoe, waarom, en op watter wyse 
die wet wat in ’n boek by die berg Sinai geskryf is, verander kon word.

van volmaakte gehoorsaamheid met dieselfde tipe gehoorsaamheid 
wat Hy van Sy volgelinge verwag. Hoofstuk 5 gaan voort: “Hy, al was 
Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat 
Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker 
van ewige saligheid geword” (verse 8-9).

Jesus het die Ou Testamentiese skrifte gehoorsaam. Hy beveel Sy 
dissipels om Sy voorbeeld te volg en om dieselfde gehoorsaamheid 
aan ander te leer (Matteus 28:19-20).

Die skrywer van Hebreërs berispe dan daardie Christene wat nage-
laat het om werklike vaardigheid te ontwikkel om die Skrif behoorlik 
op hulle lewens toe te pas: “Want hoewel julle vanweë die tyd leraars 
behoort te wees, het julle weer nodig dat ’n mens julle die eerste begin- 
sels van die woorde van God [Hebreeuse Skrifture] moet leer, en julle 
het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat 
melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ’n 
kind is” (Hebreërs 5:12-13).

Dan gaan Hebreërs 6:1 voort met hierdie appèl: “Daarom moet ons 
nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar 
na die volmaaktheid voortgaan.” Die volgende verse dek die beginsels 
waarop daardie verligte strewe na geestelike volmaaktheid moet berus 
en die ywerige deursettingsvermoë wat ons nodig het om die strewe 
voort te sit.

Dan, in hoofstuk 7, keer die skrywer weer terug na Christus se 
priesterskap. Hy verduidelik dat daar ’n presedent, ’n voormalige voor-
beeld, is vir Jesus Christus wat die amp van Hoëpriester ontvang. Die 
Skrif het uitdruklik voorspel dat Hy die Hoëpriester “volgens die orde 
van Melgisédek” sou word in plaas van “volgens die orde van Aäron” 
(Vers 11).

Melgisédek was honderde jare voordat die Levitiese priesterskap 
gevestig is, ’n priester van God (sien Genesis 14:18-19). Na ontvangs 
van die tiende van Abraham se buit wat hy terug gekry het ná ’n 
geveg, het Melgisédek Abraham geseën. Hierdie daad van die seën 
van Abraham het bevestig dat Melgisédek groter was as Abraham.

’n Mens mag op daardie wyse net deur iemand groter as uself 
“geseën” word. Dit bevestig dus dat Jesus, met dieselfde rang as Mel-
gisédek, beter is as Abraham en dus beter as die Levitiese priesters 
wat van Abraham afstam. Dit bevestig dat Jesus Christus, wie se 
geboorte nie van die priesterlike stam van Levi was nie, nietemin 
skriftuurlik wettiglik ons nuwe Hoëpriester is.

Die sleutel tot die oplossing van die pro-
bleem van sonde in ons lewens is die hulp wat  
ons deur Jesus Christus ontvang. Jesus is nie  
net gebore om vergifnis vir ons vorige sondes 
moontlik te maak nie, maar ook om ons te help 
om die houvas van die sonde te oorwin, die 
ingewortelde gewoontes wat so moeilik is om 
uit ons lewens te verwyder. Hy is ons barm-
hartige Hoëpriester in die hemel wat namens 
ons by die Vader intree (Hebreërs 2:17-18;  
8:1-2; 9:11-14; 10:19-23; Romeine 8:34).

Soos Johannes verduidelik het, “As ons 
ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig 
om ons die sondes te vergewe en ons van alle 
ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 1:9).

Jesus Christus is altyd gereed om ons te 
help om sonde te oorwin: “Want alles wat uit 
God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die 
oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik 
ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld 
oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van 
God is?” (1 Johannes 5:4-5).

Die apostel Johannes, terwyl hy ons mens- 
like swakhede erken, spoor ons aan om nie in 
te gee tot die sonde nie: “My kinders, ek skryf 

hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet son-
dig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n 
Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die 
Regverdige. En Hy is ’n versoening vir ons son-
des, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir 
dié van die hele wêreld (1 Johannes 2:1-2).

Dit gee ons baie aanmoediging in ons 
daaglikse stryd teen die sonde. Christus het 
dieselfde versoekings beleef en verstaan 
ons situasie ten volle: “Want ons het nie ’n 
hoëpriester wat nie met ons swakhede mede-
lye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte 
versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon 
van die genade gaan, sodat ons barmhartig-
heid kan verkry en genade vind om op die 
regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:15-16).

Hoe kry ons die hulp? Jesus antwoord: 
“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle 
sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 
Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, 
vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak 
word (Matteus 7:7-8).

’n Hoëpriester Gretig  
om ons te Help
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wat aangegaan is deur die geestelike wette wat sonde definieer, te 
breek. Hulle was “spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike 
verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling” (vers 10). 

Daardie “tyd van herstelling” het begin met Jesus Christus se eerste 
verskyning as die Messias. Soos die boek Hebreërs verduidelik, het die 
tempel se ritualistiese aanbiddingstelsel wat toe bestaan het, “’n skadu-
wee … van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge 
nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring 
word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie” (Hebreërs 10:1).

Die gebruik van die woord skaduwee om hierdie stelsel van rituele 
te beskryf, is nuttig om te verstaan wat die boek Hebreërs ons vertel 
van hierdie seremoniële offerstelsel. Net soos ’n naderende skaduwee 
die vorm en uiteensetting openbaar van wat kom, so het die Sinai 
Verbond se rituele stelsel slegs ’n gedeeltelike voorstelling van Jesus 
Christus se rol geopenbaar as die een groot offergawe vir die sondes 
van die mensdom, en Sy daaropvolgende rol as ons Hoëpriester.

Die offerandes by die tabernakel en tempel wat Christus se rol 
voorspel het, was die sentrale fokus van die Ou Verbond se aanbid-
dingstelsel. Maar, volgens die skrywer van Hebreërs, was die waarde 
van daardie offers duidelik net simbolies. “Anders sou hulle opgehou 
het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle een 
maal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie.” 
Hy verduidelik verder: “Maar in dié offers is daar jaar na jaar [net] ’n 
herinnering aan die sondes; want die bloed van stiere en bokke kan 
onmooontlik die sonde wegneem” (verse 2-4).

Dit is uiters belangrik om op te let dat die skrywer van Hebreërs, 
volgens oorlewering waarskynlik Paulus, doelbewus sy bespreking  
van veranderinge in die wet tot sy tydelike en seremoniële aspekte 
beperk. Hy stel nooit voor dat enige wet van God wat geregtigheid of 
sonde definieer, opgehou het nie. In teendeel, Paulus skryf in Romeine 
3:20 dat “deur die wet is die kennis van sonde”. Sonde word gedefi- 
nieer deur God se wet (1 Johannes 3:4)—soos dit nog altyd was en 
altyd sal wees.

Die boek Hebreërs verduidelik, “Want as ons opsetlik sondig, nadat 
ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir 
die sondes meer oor nie, maar ’n verskriklike verwagting van oordeel 
en ’n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer” (Hebreërs 10:26-27). 
Enigeen wat begeer om Jesus Christus se offer vir vergifnis op te eis, 
kan nie “opsetlik sondig” en deur God aanvaar word nie.

Die veranderde regulasies wat in Hebreërs genoem word, sluit nie 

Eerstens moet ons die rede vir die veranderinge verstaan. Die rede 
word duidelik gemaak: “Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít:  
Ons het so ’n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die 
troon van die Majesteit in die hemele, ’n Bedienaar van die heilige 
dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie ’n 
mens nie” (Hebreërs 8:1-2).

Veranderinge in die wet het nodig geword om ’n nuwe en perma-
nente Hoëpriester, en ’n nuwe en meer akkurate konsep van die tempel 
waarin God aktief teenwoordig sou wees deur die gawe van die Hei-
lige Gees, te akkommodeer.

Met Jesus Christus wat die Levitiese hoëpriester vervang het, sou 
die Kerk wat Hy gebou het, nou voorrang geniet oor ’n fisiese tempel.

Paulus verduidelik: “So is julle dan nie meer vreemdelinge en by- 
woners nie, maar mede burgers van die heiliges en huisgenote van 
God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus 
Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamge-
voeg, verrys tot ’n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam 
opgebou word tot ’n woning van God in die Gees” (Efesiërs 2:19-22).

Nuwe verhouding, nuwe klem 

Met hierdie veranderinge, het God Sy verwagtinge vir Sy mense 
verhoog. Die Sinai Verbond het nie blywende geregtigheid opgelewer 
nie. Sy priesters kon slegs simbolies die rol vervul wat Jesus Christus 
heeltemal onder die Nuwe Verbond vervul.

Dus was sommige veranderinge in die wet noodsaaklik om hier- 
die nuwe en beter verhouding te ondersteun. Die nuwe klem sou op 
die verandering van mense se harte en gedagtes wees eerder as om  
’n verskeidenheid simboliese rituele en seremonies voort te sit  
(Hebreërs 8:10).

Die fisiese tabernakel met sy seremoniële en figuurlike stelsel van 
aanbidding was slegs ’n tydelike maatreël. Die waarde daarvan was 
simbolies—dit het figuurlik aangedui wat God, op ’n veel groter skaal 
vir die toekoms, in gedagte gehad het. Die dienste was ook bloot “’n  
beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers 
gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie vol-
kome kan maak nie” (Hebreërs 9:9). 

Nie een van die seremoniële aspekte van die Sinai Verbond kon ge- 
regtigheid definieer ten opsigte van die mense se harte, gedagtes en 
dade nie. Daardie ritualistiese dienste kon mense net herinner aan skuld  
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gegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis 
vashou. Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede 
medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos 
ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon 
van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade 
vind om op die regte tyd gehelp te word.”

wette in wat sonde definieer nie. Liewer, die skrywer dring daarop aan 
dat ’n dag van afrekening en oordeel nog steeds deel van God se plan 
is vir diegene wat weier om op te hou sondig. Hy klassifiseer selfs die-
gene wat wetend en doelbewus of opsetlik kies om aan te hou sondig, 
as teëstanders van God.

Geloof om gehoorsaam te wees

Die skrywer begin met Hebreërs 10:35-36 om sy lesers se vertroue 
te versterk om “die wil van God” te doen. In hoofstuk 11 gee hy dan 
Ou Testament voorbeelde van mense wat die geloof gehad het om, 
wat God vir hulle gesê het om te doen onder moeilike omstandighede, 
gedoen het. Hy stel hulle voor as persone wie se voorbeeld ons moet 
volg. Hulle het God onder groot druk gehoorsaam. Ons moet niks 
minder doen nie.

“Daarom dan,” sê die skrywer, “terwyl ons so ’n groot wolk van 
getuies [die gehoorsame dienaars van God wat in die Ou Testament 
genoem word] rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde 
wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat 
voor ons lê” (Hebreërs 12:1).

Die boek Hebreërs vermaan duidelik getroue Christene om die 
voorbeeld te volg van God se dienaars in die Ou Testament wat weens 
hul geloof geweier het om te sondig met die risiko om hulle lewens 
te verloor. Hierdie geloof het die moed om te doen wat God beveel, 
ongeag persoonlike risiko en swaarkry. Dit is ’n lewende en aktiewe 
geloof om God te gehoorsaam, nie ’n dooie of dormante geloof sonder 
die oortuiging of moed om Sy wil te doen nie.

Jakobus verduidelik dit deeglik: “Maar iemand sal sê: Jy het die 
geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou 
uit my werke my geloof toon.

“Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en 
hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder 
die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke gereg-
verdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat 
die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome 
geword het uit die werke?” (Jakobus 2:18-22).

Slegs deur konstante toegang tot ’n lewende, permanente Hoëpries-
ter, is dit vir ons moontlik om God te gehoorsaam op ’n wyse wat 
Hom behaag. Hebreërs 4:14-16 herhaal dit in die volgende woorde: 
“Terwyl ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deur-
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lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe”  
(Deuteronomium 30:6).

Paulus bevestig dit ook en skryf “maar hy is ’n Jood wat dit in die 
verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die 
letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God” (Romeine 2:29). 
So, ware Jode—ware Christene—is diegene wat geestelik besny is en 
die rebelse gees van die menslike verstand weerstaan, onderdruk en 
onderwerp in gehoorsaamheid aan God deur Sy Gees.

Van diegene wat daarop aangedring het dat heidene die uiterlike 
simboliese aspekte van die wet moet waarneem, was baie gemoti-
veer deur ’n begeerte vir harmonie met die nie-Christelike Joodse 
gemeenskap. Maar daardie aspekte van die wet is nie meer nodig 
nie, soos in hoofstuk 2 bespreek. Die boek Hebreërs verduidelik dit 
deeglik maar daardie sendbrief was nog nie geskryf toe die kwessie 
van besnydenis van heidene tot ’n krisis in Galasië gelei het nie.

Paulus beklemtoon die belangrikheid  
van Christus se dood 

Deur dieselfde saak aan te spreek, het Paulus aan die Galasiërs 
verduidelik: “Almal wat ’n mooi vertoning in die vlees wil maak, dié 
dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis 
van Christus vervolg te word nie” (Galasiërs 6:12).

In die vroeë Nuwe Testament Kerk het sekere vals leraars probeer 
om heidense bekeerlinge te oortuig dat hulle nie regverdig kon word 
(hulle sondes vergewe kon word) deur bloot te bekeer, die evangelie 
te glo, en die offer van Jesus Christus te aanvaar vir die vergifnis van 
hulle sondes nie.

In plaas daarvan, het hulle geleer dat regverdigmaking slegs moont- 
lik was as hulle fisies besny was en aan ander tydelike wette, wat by 
die berg Sinai gegee was, gehoorsaam was. Die apostels het hierdie 
argument onvoorwaardelik verwerp. Paulus het uitdruklik daarteen 
geargumenteer in sy brief aan die Galasiërs.

Die heidense Christene in die provinsie Galasië was in versoeking 
gebring om besnydenis te aanvaar sodat gemeenskaps hindernisse tus-
sen hulle en die Jode laat vaar kon word. Jode het hul interaksie met 
heidene beperk tot meestal besigheids aktiwiteite. Om saam te eet by 
dieselfde tafel is verban. Selfs Petrus het aanvanklik gehuiwer om teen 
hierdie taboe te staan (Handelinge 10:25-29).

Elkeen wat die Galasiërs verlei het, het aangevoer dat besnydenis 

Besnydenis vs. ’n 
“Nuwe Skepping”  
in Christus

“Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis  
nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ’n nuwe 
skepsel” (Galásiërs 6:15). 

Die Joodse praktyk om heidene (nie-Jode) te vereis om besny te 
word om sodoende in hul gemeenskap aanvaar te word, het die een-
heid van die vroeë Kerk bedreig. Die apostels het ’n spesiale konfe-
rensie in Jerusalem gehou om daardie kwessie aan te spreek sodat die 
regte perspektief van regverdigmaking deur geloof in, en van Christus, 
nie verdraai sou word nie.

In ’n brief wat aan die einde van daardie konferensie aan heidense 
gemeentes gestuur is, het die apostels skriftelik bevestig dat hulle 
almal in ooreenstemming was met hierdie saak. Hulle het verduide- 
lik, “Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan 
het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel 
en julle gemoedere verontrus” deur wat hulle gesê het (Handelinge 
15:24).

Diegene wat die kerke in Antiochië en ander gebiede verontrus het, 
het probeer om Christelike heidene te oortuig dat “As julle nie besny 
word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie” 
(vers 1).

Die Nuwe Testament praat van ’n besnydenis van die hart. Maar 
selfs Moses het lank voor dit geprofeteer: “En die HERE jou God sal 
jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God 
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Regverdigmaking is nie “deur die wet” nie 
Paulus het geantwoord, “Ek verwerp nie die genade van God nie; 

want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs 
gesterwe” (Galasiërs 2:21). Om gehoorsaamheid aan die wet deur 

noodsaaklik is om ten volle aanvaar te word onder God se mense  
(die Jode). Besnydenis sou die gemeenskapsdeur vir heidene vir die 
hele Joodse gemeenskap oopgemaak het. Dit sou ook baie van die 
spanning tussen die Christene en die ongelowige Jode verwyder het.

Maar om daardie probleem met besnydenis op te los het gedreig 
om ’n veel groter identiteitskwessie te skep. Fisiese besnydenis het 
slegs die Jode as natuurlike afstammelinge van Abraham geïdentifi-
seer. God het die Jode en heidene beide regverdigmaking en verlos-
sing as Sy kinders deur Jesus Christus belowe, nie deur vleeslike 
besnydenis nie. Die beskerming van hulle behoorlik identiteit as die 
regverdige kinders van God, soos hulle korrek verstaan het, was wat 
op die spel was.

Daarom was die doel van Paulus se brief aan die Galásiërs om  
dit duidelik te maak dat om aangenome afstammelinge van Juda  
(die agterkleinseun van Abraham van wie die term Jood afgelei is) 
te word deur besnydenis, die heidene niks ten opsigte van verlossing 
aangebied het nie. Selfs besnyde Jode moes geregverdig word deur  
die bloed van Christus en daarna ’n Gees-geleide lewe lei.

Nietemin, baie van die Christelike heidene in Galasië was beïndruk 
(of geïntimideer deur) die besnydenis argument. Hulle het dit gesien 
as ’n verstandige manier om hul dubbelsinnige sosiale identiteit as 
nie-afgodedienaars, en nie-Jode, te verander.

God het Paulus geïnspireer om die hele prentjie baie anders te sien. 
Wat die Galasiese heidene aangemoedig was om te aanvaar, sou hulle 
hele persepsie verander het van hoe belangrik Christus se offer vir 
hulle was. Dit sou hulle begrip, dat regverdigmaking deur die genade 
van God, deur geloof in Christus se uitgestorte bloed, en die getroue 
gehoorsaamheid wat deur Christus se inwoning deur die Heilige Gees 
kom, vertroebel.

Paulus het verstaan dat hierdie verandering stilswyend besnyde-
nis en die ywerige gehoorsaamheid aan die wet voorgehou het as die 
manier om die ewige lewe te verkry. Dit het gedreig om hulle geloof 
in Christus as hulle Verlosser en Heiland te verminder. Dit kon die  
feit verbloem het dat regverdigmaking deur geloof aan hulle ’n beter 
identiteit sou bied, as kinders van God en erfgename van die belofte 
wat direk aan Abraham gemaak is, as wat hulle ooit deur fisiese 
besnydenis kon verkry.

Sy punt was dat hulle nie nodig gehad het om as Jode aangeneem 
te word om “kinders van God” te word (Galasiërs 3:26) en die ewige 
lewe te ontvang nie.

Om die Galasiese dwaalleer teen te werk, 
verwys Paulus soms na Christelike vryheid. 
Maar die vryheid wat hy beskryf verskil baie 
van die manier waarop sy woorde vandag al- 
gemeen geïnterpreteer word. Paulus se rede- 
nasie oor genade, wet, regverdiging en vryheid 
is buite konteks verdraai sodat sy betekenis 
vandag selde korrek verstaan word.

Byvoorbeeld, die gewilde siening van 
vryheid vandag, veral in die Westerse same-
lewing, is dat individue vry moet wees om te 
lewe soos hulle wil. Mense lees oor die alge-
meen daardie konsep van vryheid in Galasiërs 
in, maar so ’n idee was heeltemal vreemd vir 
Paulus—en ook aan die owerhede en samele-
wing van Paulus se tyd.

Die regering van die Romeinse Ryk was ’n 
diktatorskap onder die gesag van die keiser. 
Relatief min mense het Romeinse burgerskap 
met sy gepaardgaande wetlike regte, beskik. 
Die meeste van die bevolking het aan twee 
ander klasse mense behoort: vrye nie-burgers, 
en slawe. Hieruit het die meerderheid Christen 
bekeerlinge gekom. Paulus kontrasteer die 
vrye (nie-slawe) mense met slawe om ’n be- 
langrike waarheid te illustreer.

Diegene wat geregverdig is deur die dood 
van Christus, is vry van die veroordeling tot die 
dood wat deur vorige sondes verdien was. Die-
gene wat nie geregverdig is nie, is nie vry van 
daardie veroordeling nie. As onvergewe son-
daars is hulle soos misdadigers gevonnis tot 
die dood toe en aangehou in slawerny (soos in 
’n dodesel) wat wag op teregstelling ten tyde 
van God se finale oordeel.

Paulus doen ’n beroep op Christene om 
hulle self te ontknoop—vry te leef—van hier-
die wêreld se bevooroordeelde klas onderskei-
dings. Hy doen dit omdat, vir die Kerk, “Daar 
is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer 
slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en 
vrou nie; want julle is almal een in Christus 
Jesus” (Galasiërs 3:28).

Hy stel egter nooit hierdie vryheid voor 
as ’n vrylating van die wet van God, wat die 
sondes definieer wat so algemeen in die 
wêreld rondom ons is nie. Hy wys wel daarop 
dat Jesus Christus “Homself gegee het vir 
ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die 
teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van 
onse God en Vader” (Galasiërs 1:4). 

Jesus Christus bevry ons van die veroor-
deling wat ons op onsself bring deur deel te 
neem aan die euwels van ons huidige same-
lewing, nie van die gesag van God se wet nie. 
Paulus het dit baie duidelik gemaak dat God 
“die sonde veroordeel in die vlees, sodat die 
reg van die wet vervul kon word in ons wat nie 
na die vlees wandel nie, maar na die Gees” 
(Romeine 8:3-4).

Paulus kontrasteer konsekwent sonde wat 
die werke van die vlees weerspieël teenoor reg- 
verdige gedrag wat die vrug van die Gees weer- 
spieël (Galasiërs 5:19-23). Die rede waarom 
ons God se Gees nodig het is sodat ons die 
vermoë sal hê om wat die wet leer, uit te voer. 
Die Heilige Gees maak ons denkvermoë oop 
om die ware bedoeling van die weë van God te 
verstaan. Ons moet dan in goddelike karakter 
groei deur ywerig in God se weë te wandel.

Huidige Verwarring oor 
Christelike Vryheid
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Die wet is nie die kwessie nie 

Die kwessie was nie of die wet van God goed of sleg is nie. Dit was 
of die onderhouding van daardie wet vergifnis van sonde en die ewige 
lewe kan verdien en of menslike pogings selfs aan God se vereistes 
van ware gehoorsaamheid kan voldoen. Paulus se punt was dat deur 
“werke van die wet” ’n mens niks verdien ten opsigte van regverdig-
making nie. Die idee dat ’n mens persoonlike vergifnis en verlossing 
kan verdien, is absurd.

Die wet definieer sonde en bepaal die straf daarvoor. Dit het nog 
nooit verander nie. Maar die wet sal nie en kan nie sonde vergewe nie. 
Dit bied geen manier om onskuld terug te koop of te herwin nadat ’n 
mens sonde gepleeg het nie.

Daarom verduidelik Paulus dat, wanneer oortredings gepleeg is,  
dit nutteloos is om vergifnis en regverdigmaking deur die “werke 
van die wet” te soek—want “almal wat uit die werke van die wet is, 
is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie 
bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie” 
(Galasiërs 3:10).

Let daarop dat die vloek—die straf van die dood—geplaas word 
op diegene wat versuim om alles in die wet te doen. Die wet self is 
nie die vloek nie. Die wet vereis die vloek van die dood vir almal wat 
ongehoorsaam is, nie vir enigeen wat nog altyd gehoorsaam—soos 
Jesus Christus was, nie! Die vloek (dood) val nie op iemand wat die 
wet onderhou nie, maar op diegene wat dit verbreek.

Die geestelike skuld en gevolglike doodstraf vir die hele mensdom 
is op ons Verlosser, Jesus Christus, geplaas. Die offer van Christus laat 
toe dat ons vergewe kan word van ons sondes en regverdig kan word. 
Vergifnis kom nie van enige werke wat ons doen nie, omdat Hy, wat 
alleen nooit gesondig het nie, daardie “vloek” van die dood gedra het 
wat ons met ons sondes verdien het. Tensy ons bekeer—ophou sondig 
(Johannes 8:11)—sal ons sterf (Lukas 13:3,5).

Ons word saam met Christus gekruisig 

As ons bekeer met geloof dat Christus in ons plek gesterf het, verdui- 
delik Paulus dat ons as “gekruisig” met Hom beskou word. “Want deur 
die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus 
gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek 
nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat 
my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het” (Galasiërs 2:19-20).

fisiese middele (insluitend die besnydeniswet) as ’n manier van regver-
digmaking te sien, sou impliseer dat geloof in en van Christus as ons 
Heiland en Verlosser, onnodig of onvoldoende is.

In werklikheid sou dit regverdigmaking verskuif het van die gebied  
van genade en bemagtiging deur geloof na die gebied van wettige 
skuld—na wat verdien kon word deur ywerige eie pogings in gehoor- 
saamheid. Dit sou die feit geïgnoreer het dat die Skrif verklaar dat die 
hele mensdom “is vasgevang in die greep van sonde sodat die belofte 
op grond van geloof in Jesus Christus aan die gelowige gegee sou kon 
word” (Galasiërs 3:22, Nuwe Lewende Vertaling).

Nadat u gesondig het, sal die mees ywerige aandag aan die na- 
koming van die wet—enige wet—wat ’n mens moontlik bereik, nooit 
vergifnis verdien nie.

Die wonderwerk van ’n “nuwe skepping” 
Ons moet, soos Paulus, beklemtoon dat die Nuwe Verbond gaan oor 

om die hart te besny—om ’n “nuwe skepping” in Christus te word. Dit 
is die wonderwerk van God wat Sy wet in ons harte en gedagtes skryf 
deur die gawe van die Heilige Gees, nie deur fisiese besnydenis nie.

So, hoe moet die Heilige Gees ontvang word? Dit was duidelik 
gemaak toe die Kerk begin het—op die dag toe die Heilige Gees die 
eerste keer aan die dissipels gegee is.

“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop 
word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en 
julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang” (Handelinge 2:38).

Geen werke van enige aard kan vir ons die vergifnis van sondes of 
die gawe van die Heilige Gees verdien nie! Alhoewel dit gekondisio-
neer is op bekering en geloof, is albei nietemin gawes van barmhar-
tigheid as gevolg van Christus se offer vir ons. 

Paulus gaan reguit na die hart van die saak: “O, onverstandige 
Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te 
wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder 
julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ont-
vang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is 
julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle 
nou met die vlees?” (Galasiërs 3:1-3).

Die aanvaarding van die behoefte aan fisiese besnydenis, en moont- 
lik ander seremoniële werke van die wet, sou ’n onuitgesproke ontken-
ning van die genoegsaamheid van regverdiging deur Christus gewees 
het. Dit sou fisiese “wetswerke” vervang het vir Sy offer en hulp.
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Die feit dat Jesus Christus die doodstraf vir die verbreking van die 
wet betaal het, wys dat God nog steeds Sy wette as bindend beskou. 
Die voorwaardes daarvan moes nagekom word.

Jesus het in ons plek voldoen aan die wet se bestraffende vereiste 

Besnydenis vs. ’n “Nuwe Skepping” in Christus

sodat God se genade aan ons beskikbaar gestel kon word. Daarom, 
gaan Paulus voort, “Ek verwerp nie die genade van God nie; want 
as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs 
gesterwe” (vers 21). 

Paulus se gevolgtrekking is gebaseer op hierdie noodsaaklike  
waarhede:

Sodra die doodstraf aangegaan is, kan die wet nie diegene wat hulle 
skuldig maak aan daardie straf vrylaat nie.

Daarom het Jesus Christus die doodstraf vir ons oortredinge by Sy 
kruisiging gedra.

Wanneer ons deur bekering erken dat ons gesondig het, en ons 
het geloof in Christus se dood as wettige betaling vir die doodstraf 
wat ons verdien, en ons daartoe verbind om Hom nou met Sy hulp te 
gehoorsaam, dan reken God ons as “vir die wet dood”—en dus met 
Hom versoen.

Vir ons om dood vir die wet gereken te word, moet die wet steeds 
van krag wees. Regverdiging sou betekenisloos wees as geen wet be- 
staan het om oortree te word nie.

Slegs deur vergifnis van die doodstraf, mag ons “kinders van God” 
en “mede-erfgename met Christus” word van die ewige belofte wat 
aan Abraham gemaak is (Romeine 8:16-17).

Besnydenis was bloot die fisiese teken wat die afstammelinge van 
Abraham volgens die vlees geïdentifiseer het. Alhoewel dit simboliese 
waarde vir die mense van Israel gehad het bied dit niks vir regver- 
diging nie en is dit van geen nut in die kansellasie van skuld nie.

Daarom was die aantrekkingskrag wat sommige van die Galasiërs 
gehad het vir die aanbod van besnydenis, om hulle verhoudingspro-
bleem met die Joodse gemeenskap op te los—hoofsaaklik om nie 
“ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie” (Galasiërs 
6:12)—op die punt om hulle verhouding met God te bedreig.

Dit het hulle mislei aangaande wat regtig belangrik is om as Sy 
heilige mense aanvaar te word. Daardie aanvaarding kan nie verdien 
word deur enige “werke van die wet” nie—en beslis nie deur besny- 
denis nie.

Die sosiale konteks van Galasiërs 3 

Sommige van Paulus se redenasie in die derde hoofstuk van Gala- 
siërs is nougekoppel aan die analogie wat hy in hoofstuk 4 maak.

’n Minderjarige seun van ’n Romeinse landgoed-eienaar is nie as sy 

Galasiërs 3:10-13 is een van die mees 
misbruikte gedeeltes in die Bybel. Geleerdes 
en predikante gebruik hierdie gedeelte in hulle 
skrywe en prediking om die erg misleidende 
veronderstelling te ondersteun dat Paulus God 
se wet as ’n vloek beskou het. Maar hoe kon 
hy dit as ’n vloek beskou het as hy in Romeine 
7:12 gesê het dat God se wet heilig was?

Paulus praat inderdaad van “die vloek van 
die wet” (Galasiërs 3:13), wat beteken ’n vloek 
wat deur die wet bepaal is. Maar hy verwys 
nie na die wet self as ’n vloek nie.

Wat Paulus eintlik sê, is die volgende: 
“Christus het ons losgekoop van die vloek van 
die wet deur vir ons ’n vloek te word—want 
daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 
’n hout hang” (Vers 13).

’n Paar verse vroeër skryf hy: “Want almal 
wat uit die werke van die wet is, is onder die 
vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elk- 
een wat nie bly in alles wat geskryf is in die 
boek van die wet om dit te doen nie” (vers 10).

Eerstens, let op dat die vloek van toepas-
sing is op “elkeen wat nie bly in alles wat ge- 
skryf is in die boek van die wet om dit te doen 
nie!” Geen vloek word uitgespreek oor diegene 
wat gehoorsaam “bly by in alles” wat die wet 
vereis nie.

Slegs Jesus Christus het ooit alles in die 
wet gehoorsaam sonder om enige daarvan te 
oortree. Almal van ons het gesondig.

Wat is dan “die vloek van die wet” en op 
watter manier het Christus vir ons ’n vloek 
geword? Wat het Paulus regtig gesê?

Dit word maklik uit die wet self verduidelik. 
Galasiërs 3:10 parafraseer bloot ’n Ou Testa-
ment gedeelte: “Vervloek is hy wat die woorde 

van hierdie wet nie hou om dit te doen nie” 
(Deuteronomium 27:26). Die vloek is nie die 
wet nie—dit is duidelik die straf wat opgelê is 
omdat hy nie die wet onderhou het nie.

Galasiërs 3:13 is ook ’n verkorte aanhaling 
van ’n Ou Testamentiese gedeelte wat presies 
verduidelik wie vervloek is en waarom: “Wan-
neer iemand ’n misdaad gepleeg het waarvoor 
hy die dood verdien en hy word opgehang aan 
’n boom, mag sy liggaam nie oornag aan die 
boom bly hang nie. Jy moet die liggaam nog 
dieselfde dag begrawe, want enigeen wat aan 
’n boom hang, is ’n vervloekte van God. Moe-
nie die land besoedel wat die HERE jou God 
aan jou as ’n erfenis gee nie” (Deuteronomium 
21:22-23, Nuwe Lewende Vertaling).

Diegene wat ’n “misdaad gepleeg het”—
en die doodstraf verdien het—is aan ’n boom 
gehang nadat hulle tereggestel is om as ’n 
openbare voorbeeld te dien. Hulle was voor 
almal vertoon as veroordeeldes, vervloek vir 
hulle sondes.

Alle mense is skuldig aan sonde. Daarom 
verdien ons almal om as veroordeelde en “ver-
vloekte” sondaars vertoon te word.

Deur gekruisig te word en gevolglik aan ’n 
boom te hang as ’n veroordeelde misdadiger, 
het Jesus Christus “ons sondes in sy liggaam 
op die kruishout gedra sodat ons die sondes 
kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe”  
(1 Petrus 2:24).

Hy het die volle vloek gedra—die volle 
openbare skande en straf van die dood—wat 
ons almal verdien. Dit was wat Paulus in 
Galasiërs 3:13 bedoel het toe hy geskryf het, 
“Christus het ons losgekoop van die vloek van 
die wet deur vir ons ’n vloek te word.”

Die “Vloek van die Wet”
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Sinai ontvang is en wat besnydenis ingesluit het) vergelyk met die 
belofte wat aan Abraham gegee is. Daardie stelsel van wette het hul 
bewaringsvoog geword op dieselfde manier as wat die bewaarder, soos 
hierbo beskryf, ’n landgoed-eienaar se seun.

Byvoorbeeld, Hebreërs 10:1 praat van “die wet” wat nie meer no- 
dig is nie: “Want die wet, wat ’n skaduwee het van die toekomstige 
weldade nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde 
offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot vol-
maaktheid lei nie.”

Terwyl die algemene term “die wet” in hierdie vers gebruik word, 
toon die konteks duidelik dat die verwysing slegs na die spesifieke 
kategorie van die offerande wet is.

Die hoofdoel van die boek Galasiërs is om te verduidelik dat reg-
verdigmaking, om reg met God te wees, nie deur menslike pogings 
alleen kom nie. Wetswerke—enige wet, hetsy van die mens of van 
God—kan ons nie red nie. Slegs die offerande van Jesus Christus kan 
sondes vergewe en ons regverdig. En slegs Christus wat in ons deur 
die Heilige Gees leef, kan ons reg hou by God.

Die boek Hebreërs gee dieselfde verduideliking: “Want as die bloed 
van stiere en bokke en die as van ’n vers wat die verontreinigdes be- 
sprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal 
die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God 
sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die 
lewende God te dien.

“En daarom is Hy Middelaar van ’n nuwe testament, sodat, terwyl 
daar ’n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge 
onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die 
ewige erfenis kan ontvang” (Hebreërs 9:13-15).

Offers kon slegs reiniging in ’n fisiese en gemeenskaplike sin lewer. 
Hulle kon nie sondes vergewe in die geestelike sin van die woord nie. 
Ware geestelike verlossing en vergifnis van sondes kom slegs deur die 
offer van Jesus Christus. Die feit dat diere-offers nie meer nodig is nie, 
het geen betrekking op die onderliggende geestelike wette van God 
wat steeds nodig en vereis word, nie.

Soos Hebreërs 8:7-10 sé: “Want as daardie eerste een onberispelik 
was, sou daar nie plek vir ’n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe 
hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis 
van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond tot stand sal bring, nie 
volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag 
toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei 

erfgenaam erken totdat die eienaar die kind se verwantskap later in die 
lewe amptelik aan hom verklaar het nie. ’n Minderjarige seun se fami-
liestatus was nie baie anders as dié van ’n betroubare familieslaaf nie.

Die seun is waarskylik baie goed behandel, maar wettiglik het hy 
min regte gehad. ’n Bewaarder (dikwels ’n volwasse slaaf) is oor hom 
gestel as sy gids en instrukteer in selfdissipline. Sy bewaarder het hom 
ook bewaak as hy na en van plekke, waar hy sy meer formele skoolop-
leiding sou ontvang, gegaan het. 

Paulus vergelyk so ’n minderjarige seun se familiestatus met dié 
van ’n slaaf (Galasiërs 4:1). Sy uiteindelike status ten opsigte van die 
familie-erfenis sou later bepaal word.

Fisies was die mense van Israel die seuns van Abraham en poten- 
siële erfgename van die belofte wat God aan hom gegee het. Maar 
hulle oortredinge het hulle in ’n toestand van slawerny tot sonde ge- 
plaas. Dit het die doodstraf op hulle gebring—wat hulle onmiddelike 
aanspraak op die ewige erfenis wat God aan Abraham belowe het deur 
Sy regverdige Saad, Jesus Christus, ongeldig gemaak het.

Hulle het ’n manier nodig gehad om vergewe te word—om reg-
verdig te wees en regverdig te bly. Vir ’n beperkte tydperk—totdat 
Christus sou kom en Sy lewe vir hulle sondes (en vir die sondes van 
alle mense) sou bied—is hulle ’n tydelike “bewaarder” gegee. Hierdie 
bewaarder—die rituele, seremonies en offers—het Christus uitstekend 
verteenwoordig.

Vir hulle of enigiemand anders om die ewige lewe te beërwe, moes 
hulle die “kinders van God deur die geloof in Christus Jesus” word 
(Galasiërs 3:26). Dit word gedoen deur dit waarna die Skrif verwys as 
regverdigmaking—om reg met God gemaak te word deur die reiniging 
van ’n onregverdige verlede en die geestelike hulp te ontvang wat 
nodig is om uit die hart te gehoorsaam. Dit is Paulus se fokus in die 
boek Galasiërs.

Die tydelike wet as Israel se oppasser 

Toe God die volk van Israel as ’n nasie gevestig het, het Hy hulle 
nie dadelik bevry van hulle slawerny aan sonde nie. Maar Hy het hulle 
onder ’n “oppasser” geplaas sodat hulle nie hulle hoop in die toekom-
stige verlossing, soos aan Abraham en sy afstammelinge belowe, sou 
laat vaar nie.

Daarom begin Paulus die instruktiewe reëls van Levitiese, ritua-
listiese, seremoniële, offerande, tempelgebaseerde wet (wat eers by 
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van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en 
dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal 
vir My ’n volk wees.”

nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle ver- 
onagsaam, spreek die Here. 

“Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis 

Sommige beskou Galasiërs 4:9-10 as die 
veroordeling van Ou Testamentiese wette. In 
hierdie verse het Paulus geskryf: “Nou ken 
julle egter vir God, of eerder: God ken julle. Hoe 
is dit dan moontlik dat julle weer na die pate-
tiese en armsalige magte van die wêreld wil 
terugkeer om hulle soos slawe te dien? Julle 
hou aan om spesiale dae, maande, seisoene 
en jare te vier!” (Nuwe Lewende Vertaling).

Diegene wat teen God se wette argumen- 
teer sien Paulus se verwysing na “dae, maande, 
seisoene en jare” as verwysing na die Sabbat, 
die feeste, die sabbatsjaar en jubeljaar wat in 
die Ou Testament gegee was (Levitikus 23, 
25). Hulle beskou hierdie Godgegewe onder-
houding as die “patetiese en armsalige magte” 
waarheen die Galasiërs “weer wil terugkeer” 
en “hulle soos slawe te dien.”

Is dit wat Paulus bedoel?

Om hierdie verse as krities teenoor die 
Sabbat te beskou is ’n duidelike probleem 
aangesien die Sabbat nie eens hier genoem 
word nie. Die term “Sabbat”, “Sabbatte” en 
enige verwante woorde verskyn nêrens in die 
sendbrief aan die Galasiërs nie.

Om te argumenteer teen die onderhouding 
van die Sabbat, neem sommige aan dat die 
“jare” waarna in Galasiërs 4:10 verwys word, 
die sabbatsjaar en jubeljaar is wat in Levitikus 
25 beskryf word. Die jubeljaar is egter nêrens 
tydens Paulus se tyd waargeneem nie, en die 
sabbatsjaar is nie in gebiede buite Palestina 
waargeneem nie (Encyclopaedia Judaica, Vol. 
14, bl. 582, en die Jewish Encyclopedia, bl. 
666, “Sabbatical Year and Jubilee”). Die feit 

dat Galasië in heidense Klein-Asië was, ver 
buite die land Israel, maak dit onlogies om te 
dink Paulus kon verwys het na die sabbatsjaar 
en jubeljaar.

Die Griekse woorde wat Paulus vir “dae, 
maande, seisoene en jare” gebruik het, word 
regdeur die Nuwe Testament gebruik om nor- 
male, burgerlike tydperke te beskryf. Hulle 
verskil heeltemal van die presiese terme wat 
Paulus in Kolossense 2:16 gebruik het wat die 
Sabbatte en feeste van God spesifiseer. Hy het 
presiese terminologie vir Bybelse vieringe in 
Kolossense gebruik, maar hy het baie verskil-
lende Griekse woorde in Galasiërs gebruik—’n 
duidelike aanduiding dat hy heeltemal verskil-
lende onderwerpe bespreek het.

Om te verstaan wat Paulus bedoel het, 
moet ons beide die historiese en direkte kon-
tekste van hierdie verse ondersoek.

Die Galasiërs kon nie weer “terugkeer” na dae 
wat hulle nog nooit waargeneem het nie 

Die Galasiese kerke was meestal saam-
gestel uit lidmate vanuit ’n heiden, eerder as 
Joodse, agtergrond. Paulus het dit duidelik 
gemaak dat hulle fisies onbesnedenes was 
(Galasiërs 5:2; 6:12-13), sodat hulle nie Joods 
kon gewees het nie.

Hierdie agtergrond is belangrik om hierdie 
omstrede Skrif te verstaan. In Galasiërs 4:9-10 
het Paulus gesê dat die Galasiërs “weer na die 
patetiese en armsalige magte van die wêreld 
wil terugkeer,” wat “dae, maande, seisoene en 
jare” ingesluit het. Aangesien Paulus se lesers 
uit ’n heidense agtergrond was, is dit moeilik 
om te sien hoe die “dae, maande, seisoene en 

jare” waarna hulle teruggedraai het die Sabbat 
en ander Bybelse feeste kon wees, aangesien 
hulle nie kon “terugkeer” na iets wat hulle nie 
voorheen waargeneem het nie.

Dit word selfs duideliker gemaak deur die 
aanleidende konteks. In vers 8, het Paulus 
gesê, “Toe julle God nog nie geken het nie, 
was julle slawe van gode wat nie regtig gode is 
nie.” Hierdeur het Paulus “duidelik verwys na 
die afgode van die heidendom, wat, in tipiese 
Joodse idioom, Paulus ’nie gode’ genoem het” 
(The Expositor’s Bible Commentary, 1976, Vol. 
10, bl. 475).

Verwys nie na Bybelse praktyke nie 

Is dit moontlik dat hierdie “patetiese en 
armsalige magte” waarna hulle teruggekeer 
het (vers 9) God se wette, Sabbate en feeste 
kon wees? Die woord “magte” hier is die 
Griekse woord stoicheia. Wat beteken dit? The 
Expositor’s Bible Commentary verduidelik:

“Dit lyk asof, in Paulus se tyd … stoicheia 
… verwys het na die son, maan, sterre en 
planete—almal wat verband hou met gode 
of godinne en, omdat hulle die voortgang van 
die kalender gereguleer het was hulle ook 
geassosieer met die groot heidense feeste ter 
ere van die gode. In Paulus se siening was 
hierdie gode duiwels. Daarom sou hy dink aan 
’n demoniese slawerny waarin die Galasiërs 
inderdaad gehou was voor die verkondiging 
van die evangelie …

“In die verse wat volg, gaan Paulus voort 
om te praat van hierdie drie belangrike onder-
werpe in vinnige opeenvolging: (1) gode wat 
nie regtig gode is nie,’ vermoedelik valse gode 
of duiwels; (2) ‘patetiese en armsalige magte,’ 
weer stoicheia; en (3) ‘dae, maande, seisoene 
en jare’ (verse 9, 10). Paulus sou ongetwyfeld 
op ’n heeltemal ander manier aan hierdie de- 
mone gedink het as die Galasiërs … Hierdie 

hele saak neem dus ’n kosmiese en geestelike 
betekenis aan. Die uiterste kontras van vryheid 
in Christus is slawerny aan Satan en die bose 
geeste” (bl. 472).

Bygelowige onderhouding van dae en tye 

Dit is die konteks waarin ten minste som-
mige van die Galasiërs spesiale “dae, maande, 
seisoene en jare” onderhou het. Die woord 
wat hier vertaal word as “te vier” of “neem 
… waar” is die Griekse woord paratereo, wat 
beteken “om fyn dop te hou, [of] noukeurig 
waar te neem” (W.E. Vine, Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testa-
ment Words, 1985, “Observation, Observe”).

Hierdie woord “blyk die gevoel te hê van 
‘angstige, sorgvuldige, goed ingeligte onder-
houding in ’n mens se belang,’ wat … paslike 
agting is vir plekke of tydsduur wat positief 
of negatief geëvalueer word uit die oogpunt 
van die kalender of astrologie” (Gerhard Kittel, 
Theological Dictionary of the New Testament, 
1995, Vol. 8, bl. 148).

Wat ook al “dae, maande, seisoene en 
jare” die Galasiërs waargeneem het, het hulle 
hulle blykbaar op ’n bygelowige wyse waarge-
neem, aangesien hulle die dae en tye voor hul 
bekering waargeneem het.

Uit die konteks sien ons dit is eenvoudig 
nie logies om tot die gevolgtrekking te kom dat 
Paulus die nakoming van die Bybelse Sabbat 
en feeste gekritiseer het nie, aangesien hulle 
nêrens in hierdie sendbrief genoem is nie. In 
plaas daarvan val hy verkeerde pogings om 
verlossing te verkry deur onnodige onderhou-
ding van bygelowe, aan.

Paulus sê vir hulle, “Ek is bekommerd oor 
julle. Al my harde werk onder julle was dalk 
verniet” (Vers 11). Hy het probeer keer dat 
hulle weer verstrengel raak in hul voormalige 
heidense praktyke.

Galasiërs 4:9-10:  
Is God se Wette Slawerny?
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Die rede vir die Sinai Verbond 
Paulus wou hê die Galasiërs moes ’n groot doel van die Sinai Ver-

bond verstaan, veral die hele inhoud van tydelike wette wat daarmee 
gegee is. Daardie doel was om die volk van Israel voor te berei vir 
ware bekering en regverdigmaking op ’n latere tyd deur Christus.

Daarom is baie tydelike aspekte deur Moses aan hulle gegee. Daar-
die simboliese aspekte het gedien as ’n “skaduwee” van skuld en die 

Onder die voormalige verbond, het God strawwe vir ongehoorsaam- 
heid uitgespel. En Hy het hulle simboliese herinneringe gegee dat hulle  
’n offer (Jesus Christus) nodig sou hê vir die vergifnis van hulle sondes.

Wat is ingesluit in die “wet van God”? 

Paulus verwys na “die hele wet” in Galasiërs 5:3. Dit was nie beperk 
tot net die geestelike beginsels wat sonde definieer nie.

Daarin is drie hoofkategorieë wette wat vir Israel by Sinai gekodifi-
seer is. Elke kategorie dien verskillende doelwitte.

Eerstens bevat die wet die Tien Gebooie en baie ander gebooie, 
voorskrifte, insettinge en verordeninge wat geregtigheid permanent van  
sonde onderskei. Hierdie wette weerspieël God se goddelike natuur van  
uitgaande liefde (vergelyk 2 Petrus 1:4; Matteus 22:37-40). Die funda-
mentele beginsels was lank voor Moses deur God se dienaars geken.

Hierdie kategorie van die wette was nie tydelik nie. Dit het nie by 
Sinai ontstaan nie en het nie geëindig met Jesus Christus se offer nie. 
Die wette in hierdie kategorie, insluitende die Tien Gebooie en ander 
regulasies van die daaglikse geestelike lewe, is “Heilig en die gebod 
is heilig en regverdig en goed” en Paulus het gesê dat hy met sy hart 
hulle “gedien” het (Romeine 7:12, 14, 26).

Tweedens, “die hele wet” bevat simboliese regulasies wat wys op 
Christus se rol in die oplossing van die mensdom se probleem met 
sonde. Hierdie fisiese offers, offergawes en seremonies het ’n tydelike 
behoefte gevul. En hulle het dit baie goed gedoen! Hulle nakoming 
is egter nie meer nodig nie. Hebreërs 9:9-10 verduidelik dit duidelik. 
Jesus het die offer geword vir sonde wat hulle verteenwoordig het.

Derdens het die wet regulasies gehad wat die administrasie van 
bestuur in antieke Israel moontlik gemaak het. Ordinansies wat 
strawwe vir spesifieke oortredings stel, val in hierdie kategorie. Sulke 
nasionale ordinansies—alhoewel dit aan ’n volk gegee is wat nog nie 
die Heilige Gees ontvang het nie—is steeds nuttig as voorbeelde van 
goeie, gesonde en goddelike oordeel.

Soos Paulus aan Timoteus verduidelik het, “Die hele Skrif is deur 
God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, 
tot onderwysing in die geregtigheid” (2 Timoteus 3:16). Daardie an- 
tieke geskrifte is gevul met beginsels en voorbeelde wat regverdige 
gedrag verduidelik en illustreer. Dit is een van die redes waarom Jesus 
gesê het, “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke 
woord van God” (Lukas 4:4).

Een algemene interpretasie van die boek 
Galasiërs is dat Paulus die Galasiërs gekritiseer 
het omdat hulle die Bybelse Sabbat en Heilige 
Dae onderhou het. Baie teoloë glo dit was die 
dae waarna Paulus verwys het toe hy geskryf 
het: “Hoe keer julle weer terug tot die swakke 
en armoedige eerste beginsels wat julle weer 
van voor af aan wil dien? Julle neem dae en 
maande en tye en jare waar” (Galasiërs 4:9-10).

Is Paulus hier krities oor die onderhouding 
van die Sabbat en die Heilige Dae? Die boek 
Handelinge verskaf belangrike feite wat dit dui-
delik toon dat dit nie die geval was nie. 

Paulus het verskeie stede in die Romeinse 
provinsie Galasië (in wat vandag sentraal Tur-
kye is) besoek tydens sy eerste reis ongeveer 
nC 46-48. Hy het in ’n stadium ná daardie reis 
sy sendbrief aan die Galasiërs geskryf.

Maar let op wat Lukas in Handelinge 13 
vermeld oor Paulus se optrede tydens sy be- 
soek aan Antiochië in Pisidië, ’n streek in die 
provinsie Galasië:

• Paulus neem deel aan Sabbatdienste by 
die plaaslike sinagoge (Handelinge 13:14).

• Paulus, as ’n gas en geleerde, onderrig 
in die sinagoge (Handelinge 13:15-41).

• Aan die einde van die diens: “het die 
heidene versoek dat daardie woorde op die 
volgende sabbat tot hulle gespreek sou word” 
(Handelinge 13:42). 

• Die volgende Sabbat “het byna die hele 

stad saamgekom om die woord van God te 
hoor” (Handelinge 13:44).

As ’n mens aanneem dat Galasiërs 4:9-10 
Sabbatsonderhouding veroordeel, is ’n van-
selfsprekende vraag waarom Paulus heidene 
en Jode op die Sabbat geleer het terwyl hy die 
Galasiese kerke besoek en dan, nadat hy ver-
trek het, ’n brief skryf wat hulle berispe omdat 
hulle die Sabbatdag waarneem?

Ons moet ook vra, as Paulus geglo het 
dat om die Sabbat en Bybelse Heilige Dae te 
onderhou “slawerny” was, waarom het hy nie, 
toe hy ’n perfekte geleentheid gehad het, dit 
nie gebruik om die Jode en heidene wat die 
Sabbat onderhou dit te vertel nie?

Toe hulle “versoek dat daardie woorde op 
die volgende sabbat tot hulle gespreek word,” 
waarom het Paulus nie net vir hulle gesê dat 
hy hulle die volgende dag—Sondag—of enige 
ander dag sou leer nie? In plaas daarvan, het 
“byna die hele stad” ’n week later saamgekom 
om Paulus en Barnabas te hoor—op die Sab-
batdag!

As Paulus in Galasiërs 4:9-10 geprobeer 
het om Sabbatsonderhouding as slawerny te 
veroordeel, wys sy optrede, soos opgeteken in 
die boek Handelinge, dat hy óf baie verward 
óf baie skynheilig was. Aan die ander kant, as 
ons werklik die ware bedoeling van Paulus se 
woorde verstaan, is beide sy dade en woorde 
konsekwent en maak volkome sin.

Het Paulus se Woorde aan die 
Galasiërs sy Dade Weerspreek?
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Hulle het die Israeliete heeltyd bewus gehou van hulle behoefte 
aan ’n Verlosser. In die geskrifte van latere profete het God baie meer 
inligting oor daardie toekomstige Verlosser geopenbaar.

Daardie simboliese en tydelike aspekte van die wet was nodig vir 
die tydsduur van die Sinai Verbond maar met die koms van die Ver-
losser—wat beide die Verlosser en Hoëpriester is van almal wat verlos 
—is dit nie meer nodig nie. “Want met verandering van die priester- 
skap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet” (Hebreërs 7:12).

Daardie gedeeltelike verandering in die wet (nie ’n verwerping van 
die ewige aspek van die wet self nie) het slegs beperkte aspekte binne 
die geheel van wat by Sinai gegee is, ingesluit.

Die Nuwe Verbond se primêre fokus is om vergifnis vir sonde te  
voorsien (soos die Sinai Verbond voorafskadu) en om regverdige denke, 
en die wil om ooreenstemmend in die innerlike persoon op te tree, te 
skep. Dit word bereik deur dieselfde grondbeginsels van die geeste- 
like en onveranderlike “wet” wat aan Moses gegee is, in die hart en 
verstand, eerder as op bloot eksterne voorwerpe soos tablette van klip, 
te skryf.

Dit bied ook die gawe van die Heilige Gees—om “die woord van 
die waarheid reg (te) sny” (2 Timoteus 2:15). Die Heilige Gees voor-
sien die interne motivering en dryfkrag wat nodig is om daardie 
wette van God wat die goeie van die bose onderskei, te gehoorsaam 
(Romeine 8:7-9). 

Abraham se voorbeeld van geloof 

In beide verbonde definieer God se wet sonde en kontrasteer dit met 
geregtigheid. Maar die wet vergewe nie, en kan nie, sonde vergewe  
nie. Om hierdie punt duidelik te maak, gee Paulus vir die Galasiërs  
’n geskiedenisles.

Hy verwys terug na die verbond wat met Abraham gemaak is—  
die fondament waarop beide die Sinai Verbond en die Nuwe Verbond 
gebaseer is. Daardie verbond het die “belofte” bevat dat Abraham se 
“Saad” God volkome sou gehoorsaam om sodoende in alle opsigte  
te kwalifiseer as die Verlosser van “al die geslagte van die aarde” 
(Genesis 12:3; Galasiërs 3:7-8, 29).

Aangesien Jesus Christus daardie Verlosser is, is dit slegs deur 
geloof in en van Hom—en nie om bloot op u eie te probeer om die 
“werke van die wet” te gehoorsaam nie—dat verlossing van sonde se 
straf, en van sonde self, moontlik gemaak word. Abraham se geloof 

behoefte aan verlossing, maar hulle kon nie “die sonde wegneem” nie 
(Hebreërs 10:1-4).

Toe die apostel Paulus gesê het, “En ek 
betuig dit weer aan elke mens wat hom laat 
besny, dat hy onder verpligting is om die hele  
wet te onderhou” (Galasiërs 5:3), het hy geïm- 
pliseer dat die heidene se vrystelling van fisiese 
besnydenis hulle ook vrygestel het om enige 
van die wette van God te gehoorsaam?

Dit is wat algemeen geleer word aan-
gaande hierdie gedeelte. Maar dit is nie wat 
Paulus bedoel het nie! Die wette van die Sinai 
Verbond het baie in hul doel en inhoud verskil. 
Sommige wette het sonde gedefinieer—oor-
tredings uitgespel. Hierdie wette, alhoewel 
hulle ingesluit is as deel van die Sinai Verbond, 
het nie by Sinai begin of geëindig met Jesus 
Christus se kruisiging, nie.

Ander wette wat ingesluit was as deel van  
die Sinai Verbond het administratiewe prose-
dures en straf vir ongehoorsaamheid vasge-
stel. Hulle was nodig om die nasie van Israel 
te regeer.

Nog ander—soos besnydenis en offers—
het ’n simboliese doel gehad. Die boek Hebre- 
ërs verduidelik dat daardie tipe wette meestal 
net ’n tydelike doel gehad het omdat hulle  
“net bestaan het in spys en drank en verskil-
lende wassinge en vleeslike verordeninge 
wat opgelê is tot op die tyd van herstelling” 
(Hebreërs 9:9-10). Maar Hebreërs sê nie dat 
alles wat vervat was in “die hele wet,” net 
tydelik was nie.

Paulus se punt in Galasiërs oor die feit 
dat “hy onder verpligting is om die hele wet 
te onderhou” word verwoord in die konteks 
van diegene wat die Galasiërs wou besny. Hul 

redenasie het geïmpliseer, miskien selfs onbe-
doeld, dat ten minste sommige van die sim-
boliese aspekte van die wet van die heidene 
vereis sou word. Dit is teen dié valse lering 
waarteen Paulus heftig in sy sendbrief aan die 
Galasiërs argumenteer.

As gevolg van Sy volmaakte gehoorsaam-
heid het Jesus Christus gekwalifiseer om Sy 
eie lewe neer te lê om sodoende almal wat 
geloof in Hom het vry te stel van slawerny 
aan sonde en die gepaardgaande doodstraf. 
Daarom redeneer Paulus met die Galasiërs: 
“Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis 
verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan 
is die struikelblok van die kruis [die lering dat 
Jesus Christus ons offer vir sonde is] vernie-
tig!” (Galasiërs 5:11). 

Sy punt is dat om te vereis dat die simbo- 
liese ritueel van besnydenis nodig is, is ’n ont-
kenning van die genoegsaamheid van Christus 
se offer en werk. Hy het daardie argument 
verwerp—maar hy het nie die hele wet ver-
werp nie.

God se gebooie wat sonde definieer, is in 
“die wet” geskryf—maar die hele wet bestaan 
nie net uit hulle nie. Paulus het die term “die 
hele wet” gebruik om dit duidelik te maak dat 
die wet simboliese aspekte in het wat nie van 
die heidene vereis moet word nie.

Paulus, in ’n brief aan die Korintiërs, 
spreek hierdie onderskeid duidelik uit, wat die 
heidene moet hou van wat nie nodig was nie. 
“Die besnydenis is niks en die onbesneden-
heid is niks, maar die onderhouding van die 
gebooie van God” (1 Korintiërs 7:19).

Waarom Paulus die Term  
“Die Hele Wet”  
in Galasiërs 5:3 Gebruik het
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en die Heilige Gees ontvang, gemaak word. God se volk vandag, net 
soos regverdige Abraham (sien Genesis 26:5), moet die onveranderlike 
wet van God wat sonde definieer, bewaar—alhoewel dit nie sonde kan 
vergewe nie.

Die offers en priesterlike aspekte van die wet het die verlossing van 
skuld wat Christus se vergiete bloed in die toekoms beskikbaar sou 
stel, gesimboliseer. Maar nou, omdat Hy geoffer is as die ware “Lam 
van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Johannes 1:29), is 
daardie blote simboliese aspekte van die wet nie meer nodig nie.

Die wet se beginsels van bestuur het die mense van Israel geleer om 
na God te kyk as hulle Oppergesag. Wanneer Jesus Christus terug-
keer sal Hy weer hierdie aspekte van goddelike heerskappy vestig, 
maar hierdie keer oor die hele aarde as die “Koning van die konings” 
(Openbaring 17:14; 19:19-21). Regverdige bestuur, met baie ooreen-
komste met die administratiewe stelsel wat aan antieke Israel gegee  
is, sal dan op alle volke en nasies toegepas word (Jesaja 2:2-4).

Soos vroeër opgemerk, “Want die belofte dat hy erfgenaam van die 
wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry 
nie, maar deur die geregtigheid van die geloof” (Romeine 4:13)—wat 
vergifnis van sondes en bemagtiging insluit om God ten volle te 
gehoorsaam. Daarom, aangesien Jesus Christus ons Heiland en Ver- 
losser is, is dit slegs deur die gawe van geloof, van God deur Christus, 
dat ons verlossing mag ontvang van sonde en die gevolge daarvan 
(Efesiërs 2:8).

Galasiërs 3:19: “Bygevoeg … totdat die Saad” sou kom 

Om die belangrikheid van Christus se rol in verlossing te onder-
streep, sê Galasiërs 3:19 dat die (tydelike) wet is “bygevoeg weens die 
oortredinge, totdat die Saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom . . 

Toe Christus gekom en gesterf het vir daardie oortredinge, het reg-
verdigmaking deur genade, deur geloof, beskikbaar geword aan almal 
wat glo en bekeer.

Daardie regverdiging het nie beskikbaar geword deur besnydenis as 
’n beloning wat deur “werke van die wet” verdien is nie. Dit is slegs 
beskikbaar as ’n gawe—deur geloof—net soos Abraham deur geloof 
geregverdig was. Die offerandes en seremoniële aspekte van die wet 
wat by Sinai gegee is, is inderdaad onnodig gemaak nadat Christus 
(die “Saad”) gekom het. Maar die ewige, geestelike “koninklike wet” 
van God (Jakobus 2:8) gaan vandag vir Christene voort. 

word aangebied as die uitstekendste voorbeeld wat ons in hierdie ver-
band moet navolg.

“Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het 
Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die 
geregtigheid van die geloof” (Romeine 4:13). Natuurlik was daardie 
geloof gedemonstreer deur en met Abraham se gehoorsaamheid. 

Paulus maak die punt dat aangesien “die mens nie geregverdig word 
uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus 
Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig 
kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; 
omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie” 
(Galasiërs 2:16). Hy gaan voort, “Want as die erfenis uit die wet is, dan 
is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 
’n belofte genadiglik geskenk” (Galasiërs 3:18).

Om alles te begryp wat Paulus sê, moet ons beide aspekte van reg- 
verdigmaking verstaan. Op sommige plekke is Paulus se fokus op  
versoening—en handel oor sondes wat “tevore gedoen is” (Romeine 
3:25) en die klem is op die uitwissing van oortredings deur geloof in 
die bloed van Jesus Christus. Op ander plekke fokus hy daarop om 
regverdig te bly deur voortgesette gehoorsaamheid—ook slegs moont-
lik deur Christus. 

Die wet se doel 

Aangesien regverdigmaking nie deur die regstelsel gekom het wat 
aan antieke Israel gegee is nie, vra Paulus, “Wat beteken die wet dan 
[sy tydelike en “bewarings-” aspekte]?” In dieselfde vers antwoord hy: 
“Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die Saad aan wie die 
belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussen-
koms van ’n middelaar” (Galasiërs 3:19).

Sonder die voorafbestaande, onveranderlike wet van God kan daar 
nie oortredings of sonde wees nie—dus geen skuld, of geen behoefte 
aan vergifnis en regverdiging of ’n Verlosser nie. Daarom, benewens 
die verduideliking van geregtigheid, definieer en veroordeel die wet 
van God ook oortredings. As gevolg van oortredings van voorafbe-
staande wette, is die offer- en seremoniële wette bygevoeg as bloot 
tydelik en dissiplinêre herinneringe aan sonde, soos Jeremia 7:21-23 
duidelik maak. 

Die beloftes wat aan Abraham gemaak is, was geestelik en is die-
selfde beloftes wat vandag aan die mense van God, diegene wat bekeer 
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Slegs dan mag ’n mens die Heilige Gees ontvang wat die “krag en 
liefde en selfbeheersing” verskaf wat nodig is om sonde te oorkom 
(2 Timoteus 1:7). Die feit dat regverdigmaking slegs aan die “daders” 
van God se geestelike wet gegee word, maak Sy wet noodsaaklik vir 
daardie proses.

Omdat niemand vergifnis kan verdien deur “werke” of “dade van 
die wet” nie (Romeine 3:28-30) en niemand daarin kan slaag om God 
ten volle op sy eie te gehoorsaam nie, vra Paulus, “Maak ons dan die 
wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig 
die wet” (vers 31).

Selfs in Galasiërs 3:21 bevestig Paulus duidelik dat die wet en die 

Dit is jammer dat baie van Paulus se woorde buite konteks verdraai 
word om uitsprake wat hy self gemaak het, te weerspreek.

In Romeine 2:13 sê Paulus uitdruklik, “Omdat nie die hoorders van 
die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet gereg-
verdig sal word.” Regverdigmaking is nie eens beskikbaar vir diegene 
wat weier om “daders” van die wet te wees nie—dit wil sê die geeste-
like en ewige wet van God.

’n Belangrike voorvereiste vir vergifnis en bemagtiging deur reg-
verdigmaking is bekering (Handelinge 2:38), wat nie bloot droefheid 
oor vorige wetteloosheid insluit nie, maar ’n verbintenis om God se 
wet van daardie punt af te gehoorsaam.

Satan word in die Bybel voorgestel as 
die meester manipuleerder van die menslike 
natuur. Ons swakhede, gekombineer met 
die duiwel se invloed, het die hele wêreld tot 
sonde gelei (Openbaring 12:9). Paulus verdui-
delik dat as “god van hierdie wêreld,” Satan, 
“die gedagtes van die ongelowiges verblind 
sodat hulle die lig van die Goeie Nuus nie kan 
sien nie” (2 Korinthiërs 4:4, Nuwe Lewende 
Vertaling).

Paulus herinner die getroue dissipels van 
Christus daaraan dat “julle tevore gewandel 
het volgens die loop van hierdie wêreld, vol-
gens die owerste van die mag van die lug van 
die gees wat nou in die kinders van die onge-
hoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook 
vroeër gewandel het in die begeerlikhede van 
ons vlees toe ons die wil van die vlees en van 
die sinne gedoen het; en ons was van nature 
kinders van die toorn net soos ook die ander” 
(Efesiërs 2:2-3). 

 “Want almal het gesondig en dit ontbreek 
hulle aan die heerlikheid van God” (Romeine 
3:23) as gevolg van Satan se misleiding en 
die sondige neiging van die menslike natuur. 
Ons moet egter verstaan dat die duiwel ons 
nie kan dwing om te sondig nie. Hy beïnvloed 

ons eenvoudig deur ons vleeslike swakhede en 
verskeie groot areas van ons vleeslike natuur 
word maklik deur Satan gemanipuleer.

Eerstens kry ons selfsugtige, vleeslike 
begeertes ons dikwels in die moeilikheid: “En 
die werke van die vlees is openbaar, naamlik 
owerspel, hoerery, onreinheid, ongebonden-
heid; afgodery, towery, vyandskap, twis, 
jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, 
partyskap, afguns, moord, dronkenskap, 
brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle 
vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die 
wat sulke dinge doen, die Koninkryk van God 
nie sal beërwe nie” (Galasiërs 5:19-21).

Paulus beskryf die effek wat korrupte be- 
geertes op die menslike natuur het. “Daarom 
het God hulle ook in die begeerlikhede van 
hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle 
liggame ondermekaar te onteer … 

“Hulle vroue het die natuurlike verkeer ver- 
ander in dié wat teen die natuur is; en net so 
het ook die manne die natuurlike verkeer met 
die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor 
mekaar ontbrand: Manne het met manne 
skandelikheid bedrywe en in hulleself die 
noodwendige vergelding van hulle dwaling 
ontvang.

“En omdat hulle dit nie die moeite werd 
geag het om God in erkentenis te hou nie, het 
God hulle oorgegee aan ’n slegte gesindheid, 
om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul 
met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boos-
heid, hebsug, ondeug; 

“Vol nydigheid, moord, twis, bedrog, 
kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, 
haters van God, geweldenaars, trotsaards, 
grootpraters, uitvinders van slegte dinge, 
ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, 
ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, 
onbarmhartig, mense wat—al ken hulle die 
verordening van God goed, dat die wat sulke 
dinge doen, die dood verdien—dié dinge nie 
alleen self doen nie, maar ook hulle goed- 
keuring skenk aan die wat dit doen” (Romeine 
1:24-32).

Tweedens, ons ingewortelde slinksheid, 
insluitend self-bedrog, is ’n groot swakheid van  
die vleeslike verstand. “Bedrieglik is die hart bo  
alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  
Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere,  
om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die 
vrug van sy handelinge” (Jeremia 17:9-10). 

Ons kyk spontaan vir maniere om ons wel- 
lus, ons sondige begeertes, en die gedrag wat  
daaruit voortspruit, te regverdig. Ons mislei 
onsself deur te glo dat, aangesien ons begeer-
tes natuurlik is, hulle tog nie so sleg is nie. 
Maar God se Woord herinner ons daaraan 
dat “Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, 

maar die einde daarvan is weë van die dood” 
(Spreuke 14:12; 16:25). Die dood is die eind-
resultaat van ’n verkeerde manier van lewe 
(Romeine 6:23).

Derdens, het ons ’n natuurlike neiging 
om gebelg te voel teenoor reëls, selfs God se 
reëls, omdat ons selfsugtige begeertes daar-
deur beperk word. Paulus verduidelik: “Want 
die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar 
die wat geestelik is geestelike dinge. Want 
wat die vlees bedink, is die dood, maar wat 
die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat 
die vlees bedink, vyandskap teen God is; want 
dit onderwerp hom nie aan die wet van God 
nie, want dit kan ook nie. En die wat in [dit wil 
sê, oorheers deur] die vlees is, kan God nie 
behaag nie” (Romeine 8:5-8).

Hierdie en ander vleeslike swakhede is wat 
ons die menslike natuur noem. Satan buit ons 
swak en gulsige natuur uit deur ons te oorreed 
om selfs meer staat te maak op ons emosies, 
drange en behoeftes as wat ons normaalweg 
sou. Maar ons speel ook ’n rol. Sonder die 
positiewe invloed van God se Gees, is ons 
eenvoudig nie geneig om volgens God se 
instruksies te lewe nie.

Daarom waarsku Paulus: “Want as julle 
na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as 
julle deur die Gees die werke van die liggaam 
doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur 
die Gees van God gelei word, dié is die kinders 
van God” (Romeine 8:13-14). 

Wat is Verkeerd met  
ons Menslike Natuur?
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heerlikheid” te bring (Hebreërs 2:10). Maar elke rol is duidelik.
Die wet verduidelik geregtigheid en veroordeel sonde. En die sim-

boliese aspekte van die wet het uitgesien na verlossing. Maar ’n ver-
gifnis vir sonde is slegs beskikbaar deur bekering en geloof in Jesus 
Christus, die beloofde Verlosser.

belofte nie mekaar teenstaan nie, maar mekaar ondersteun: “Is die wet 
dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ’n wet 
gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid 
werklik uit die wet wees.”

Die wet en die belofte het elkeen ’n rol om “baie kinders na die 

’n Hoeksteen van die Nuwe Verbond is God 
se belofte: “Ek gee my wet in hulle binneste 
en skrywe dit op hulle hart” (Jeremia 31:33). 
In Esegiël 36:26-27 vertel Hy vir ons hoe Hy 
dit sal volbring: “En Ek sal julle ’n nuwe hart 
gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en 
Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem 
en julle ’n hart van vlees gee. En Ek sal my 
Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle 
in my insettinge wandel en my verordeninge 
onderhou en doen.”

Ons het God se hulp nodig, deur Sy Gees, 
om Hom uit die hart te gehoorsaam en ons 
gedagtes, gesindhede en dade in lyn met Syne 
te bring. Ons moet toelaat dat Sy Gees die 
leidende krag in ons lewens word sodat ons 
hierdie “nuwe hart” kan hê.

Om te begryp hoe God se Gees binne ons 
werk, moet ons verstaan wat God se Gees is.

Die Heilige Gees is nie ’n aparte “persoon” 
wat deel vorm van ’n “Heilige Drie-eenheid” 
nie. Daar is eenvoudig geen Bybelse bewyse 
wat die algemene oortuiging, dat die Heilige 
Gees ’n afsonderlike persoon is, ondersteun nie 
(vir Bybelse bewyse, vra vir ons gratis boekie 
Who is God? of laai dit van ons webwerf af). In 
die Skrif word die Heilige Gees eerder meeste 
van die tyd beskryf as die krag van God wat 
aan die werk is in ons lewens om ons te lei 
(sien Romeine 8:14).

Goddelike hulp deur God se Gees

Hoe lei God se Gees ons? Kom ons kyk na 

’n paar maniere.
Die Heilige Gees hou ons in kontak met 

God se denke. God se Gees werk met ons 
gedagtes. Die apostel Johannes beskryf dit  
so: “En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom 
en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in 
ons bly: aan die Gees wat Hy ons gegee het” 
(1 Johannes 3:24). Deur God se Gees, wat  
Hy vir ons gee, kan ons deur God beïnvloed 
word ten goede. Dit is in skrille kontras met 
die wêreld rondom ons en ons eie natuur, wat 
ons beïnvloed om boosheid te doen.

God se Gees help ons ook om tot ’n dieper 
begrip van Sy waarheid te kom. Toe Jesus die 
apostels belowe het dat Hy die Gees na hulle 
sou stuur, het Hy gesê dit sal “julle in die hele 
waarheid lei” (Johannes 16:13).

God se Gees inspireer ’n dieper begrip  
van Sy Woord, doel en wil. Soos 1 Korintiërs 
2:9-11 vir ons sê: “Maar soos geskrywe is: 
Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor 
en in die hart van ’n mens nie opgekom het 
nie, wat God berei het vir die wat Hom lief-
het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees 
geopenbaar, want die Gees ondersoek alle 
dinge, ook die dieptes van God. Want wie van 
die mense weet wat in ’n mens is, behalwe 
[deur] die gees van die mens wat in hom is? 
So weet ook niemand wat in God is nie, be- 
halwe [deur] die Gees van God.”

Sonder God se Gees kan ’n persoon nie 
God se woord en wil ten volle verstaan nie, 
“want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan  
dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoor-

deel word” (vers 14).
Die Heilige Gees maak oorwinning moontlik. 

Niks wat God van ons vra, is te moeilik om te  
bereik met Sy krag wat in ons lewens werk nie.  
Romeine 8:26 vertel ons dat God se Gees ons 
help in ons swakhede. Paulus praat vir ons almal  
toe hy gesê het, “Ek is tot alles in staat deur 
Christus wat my krag gee” (Filippense 4:13).

Jesus belowe Christene, “By God is alle 
dinge moontlik” (Matteus 19:26; Markus 
10:27). Die Christelike lewe moet een van 
oorwinning wees. God wil nie hê ons moet bly 
net soos ons was toe Hy ons geroep het nie. 
In plaas daarvan, sê Hy vir ons “word nie aan 
hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word 
verander deur die vernuwing van julle gemoed” 
(Romeine 12:2). Christenskap is ’n leeftyd van 
oorwinning en groei—van die transformasie 
van ons gedagtes om soos Jesus Christus te 
word (Filippense 2:5).

Die Gees van God oortuig ons gewete en 
help ons om sonde te sien soos dit werklik is.  
Jesus het, terwyl Hy van die Heilige Gees ge- 
praat het, gesê dit sal na Sy dood aan Sy vol-
gelinge gegee word en dit sal “die wêreld oor-
tuig van sonde” (Johannes 16:8). God se Gees 
in ons, deur met ons gewete te werk, help ons 
om sonde te herken en te vermy.

Die Heilige Gees produseer goddelike vrug 
in ons. Net soos ’n appelboom appels produ- 
seer, produseer God se Gees ’n spesifieke tipe 
vrug in ons lewens. Paulus noem aspekte van 
die vrug wat duidelik moet wees in diegene 
wat deur God se Gees gelei word as “liefde, 
blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelik-
heid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing” (Galasiërs 5:22-23).

Die Gees van God troos, bemoedig en help  
ons. Jesus Christus het belowe om vir Sy volge- 

linge ’n “Trooster” te stuur (Johannes 14:16) 
of “Helper” (Nuwe Lewende Vertaling). Ware 
gerusstelling en krag kom van God se Gees 
wat in ons woon. Ons hoef nie oormatiglik  
bekommerd te wees oor wat met ons kan 
gebeur nie. God se Gees gee vir ons die ver-
sekering dat alles wat gebeur tot die goeie sal 
werk “vir hulle wat God liefhet, … vir hulle wat 
na sy voorneme geroep is” (Romeine 8:28).

Groei tot geestelike volwassenheid

Om die Skriftuurlike waarheid, dat die Hei-
lige Gees God se krag is wat ons lewens kan 
verander, korrek te verstaan. sal ons help om 
Sy doel en wil vir ons beter te begryp.

Dit is ook ’n sleutel om die hele doel en be- 
doeling van die Nuwe Verbond te verstaan. God 
het nie die Nuwe Verbond gestig om Sy wette 
wat heilig, regverdig en goed is, af te skaf nie 
(Romeine 7:12). Hy het dit ingestel om die fout 
wat in die mense was (Hebreërs 8:8)—die 
swakheid, ongehoorsaamheid en gebrek aan 
geloof inherent in ons almal wat ons na sonde 
lei (Romeine 3:10-18), reg te stel. Deur Sy 
Gees, bemagtig God ons om heilige, regver-
dige karakter te ontwikkel en die versoeking 
en neiging om te sondig, te weerstaan.

Met God se Gees wat in ons werk, kan 
God se wonderlike belofte van die Nuwe Ver-
bond in Jeremia 31:33-34 vervul word: “Ek 
gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op 
hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en 
hulle sal vir My ’n volk wees. En hulle sal nie 
meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer 
nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My 
almal ken, klein en groot onder hulle, spreek 
die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid ver- 
gewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.”

Die Heilige Gees: God se 
Belofte van Sy Goddelike Hulp
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Die Geregtigheid  
en Oordeel van God

“Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van 
God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor 
ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek mens- 
likerwys. Nee, stellig nie! Want hoe sal God anders  
die wêreld oordeel?” (Romeine 3:5-6).

Dat God ’n regter is wat elke mens aan Sy wet verantwoordbaar 
hou, is ’n tema wat keer op keer in die Skrif herhaal word. Die apostel 
Paulus brei uit oor hierdie tema in sy brief aan die Romeine.

Om seker te wees dat ons Paulus se redenasie reg verstaan, moet 
ons Petrus se vermaning onthou om nie Paulus se woorde verkeerd te 
lees om hom sodoende iets anders te laat sê as wat hy bedoel het nie. 
Soos Petrus opgemerk het, in Paulus se briewe vind ons soms “dinge, 
waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en on- 
vaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf”  
(2 Petrus 3:16). 

Te dikwels lees sulke mense in Paulus se woorde hulle eie oortui-
gings en idees in, wat heeltemal in stryd is met God se Woord en selfs 
Paulus se duidelike lering. So dit is van kardinale belang dat ons nou-
keurig lees wat Paulus eintlik sê, in plaas daarvan om te aanvaar dat 
die gewilde mening altyd reg is.

Baie populêre oortuigings oor wat Paulus geleer het, is so bevoor-
oordeeld teen die Ou Testamentiese geskrifte dat hulle die punt van 
Paulus se briewe heeltemal mis.

Soos met sy brief aan die Galasiërs, word Paulus se brief aan die 
Romeine gereeld deur kommentators van die Bybel verkeerd vertolk. 

Om die doel van die Nuwe Verbond te bereik, moet God se groot 
geestelike wette in die harte en gedagtes van diegene wat vrygespreek 
en verlos is, geskryf word, sodat hulle die karakter sal hê om Hom vir 
alle ewigheid getrou te dien (Hebreërs 10:16).

Maar voor dit kan gebeur, moet die geregtigheid van God eers be- 
vredig word deur regverdigmaking deur die gestorte bloed van Jesus 
Christus.
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en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van 
God jou tot bekering wil lei nie?” (Romeine 2:1-4).

Twee dinge staan uit in hierdie opmerkings. Eerstens, God vereis 
bekering van almal wat vergifnis soek. Tweedens, Hy oordeel steeds 
almal deur “waarheid.”

Aangesien God ook alle mense sonder begunstiging oordeel, sal 
onkunde van die wet niemand van die veroordeling wat die wet vir 
sonde oplê, verontskuldig nie. Selfs diegene wat in onkunde gesondig 
het, sal vergaan (vers 12) as hulle weier om die waarheid te leer, as 
hulle onwillig is om op te hou om die wet te verbreek.

Slegs sondaars wat hulle bekeer en ’n gewilligheid toon om “daders 
van die wet” te wees (vers 13) mag geregverdig word deur God se ge- 
nade. Dit geld vir Jode en heidene, sonder om partydigheid aan enige 
te toon. 

Om hierdie punt te beklemtoon dek Paulus in die eerste deel van 
die boek Romeine drie belangrike aspekte van hoe sonde met God 
se geregtigheid verband hou: (1) sonde is universeel en alle mense is 
skuldig, (2) sonde word hoofsaaklik veroorsaak deur vleeslike swak-
hede (sien Jakobus 1:14-15) en (3) sonde se gevolg—wanneer dit uit die 
oogpunt van die finale oordeel beskou word—is die ewige dood.

Waarom die meeste Jode Jesus nie aanvaar het nie 

Teen die tyd dat Paulus sy sendbrief aan die Romeine geskryf het, 
het die meeste Jode geweier om Jesus as die Messias te aanvaar. Sy 
eerste koms was nie dié van die oorwinnende koning wat hulle verwag 
het nie. Dit het Hom vir hulle ’n “struikelblok” gemaak (Romeine 11:9).

Daarom gee Paulus nou die nodige agtergrond van God se geregtig-
heid sodat hy, in hoofstukke 9 tot 11, een van die vrae wat oorspronk- 
lik hierdie brief genoodsaak het, effektief kan aanspreek. Daardie 
vraag was, “Het God miskien Sy mense verstoot?” Sy antwoord: “Nee, 
stellig nie!” (Romeine 11:1).

Paulus maak dit duidelik dat God nie die Israeliete, insluitend die 
Jode van daardie tyd, permanent verwerp het omdat hulle die Messias 
verwerp het nie. God het ook nie enige van die beloftes wat Hy aan 
hulle gemaak het, laat vaar nie.

Hy roep in hierdie huidige eeu slegs “’n oorblyfsel” van Israel as Sy 
“uitverkorenes”—met die res wat geestelik verblind bly (verse 5, 7). 
Daardie blindheid van “die ander” sal nie eindig totdat Christus terug-
keer nie.

As gevolg van hulle vooropgestelde idees teen God se wet, interpreteer 
hulle Paulus se woorde om hulle vyandig te laat lyk teenoor die wette 
wat in God se Woord geleer word.

’n Groot doel vir Paulus se skryfwerk aan die Romeine was om ’n 
einde te maak aan die probleem van Christelike heidene en Jode wat 
mekaar oordeel. Hy wou hê hulle moes sien dat “ons sal almal voor 
die regterstoel van Christus gestel word” en almal sal volgens die-
selfde standaarde geoordeel word (Romeine 14:10; Johannes 5:22-24).

God se geregtigheid het geen gunstelinge nie 

Om sy punt duidelik te maak, verduidelik Paulus God se geregtig-
heid en hoe dit verband hou met die regverdigmaking van sondaars, 
ongeag hulle ras, kultuur of vorige begrip van Sy wet. 

“God trek immers niemand voor nie. Want almal wat sonder die 
wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat 
onder die wet gesondig het, sal deur die wet veroordeel word. Want  
dit is nie die blote aanhoor van die wet wat mense vrymaak van God 
se oordeel nie; dit is hulle wat God se wet gehoorsaam wat God se 
vryspraak ontvang” (Romeine 2:11-13, Nuwe Lewende Vertaling).

In die finale oordeel, hang elke persoon se ewige lot af van, of sy 
ongehoorsaamheid aan God se wet vergewe is weens sy persoonlike 
bekering, en sy ware geloof in Jesus Christus as sy Heiland en Ver-
losser. Almal wat weier om aan daardie voorwaardes te voldoen, sal 
beoordeel word as onberouvolle sondaars en veroordeel word.

In Rome het sommige van die heidense bekeerlinge (moontlik slegs 
’n paar van hulle) die Jode beoordeel. Net so, het sommige van die Jode  
heidense bekeerlinge beoordeel.

Paulus wou hê hulle moes verstaan dat, wanneer dit by oordeel 
kom, God geen gunstelinge het nie. Almal is skuldig aan sonde. Almal 
moet hul sonde bely—die verbreking van God se wet—en regverdig 
word deur Christus se bloed, om vergifnis te ontvang. Daar is geen 
ander manier om God se guns te verkry nie.

Daarom verduidelik Paulus: “Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie  
jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ’n ander oor- 
deel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. 

“En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat 
sulke dinge doen. En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke 
dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? 
Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid 
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looshede van Jakob afwend; en dit is van my kant die verbond met 
hulle as Ek hulle sondes wegneem” (verse 26-27). 

God het ’n tydslyn om alle mense tot bekering en verlossing te lei. 
Slegs ’n relatiewe paar word in hierdie huidige era geroep.

Daardie paar, uitverkore uit alle nasies, sal uit die dood opgewek 
word wanneer Christus terugkeer om Hom te help om “die res” van 
diegene wat steeds verhard is, te leer. “Salig en heilig is hy wat deel 
het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen 
mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en 
sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank” (Openbaring 
20:6). God het hierdie duisendjarige periode, plus die periode wat in 
Openbaring 20:11-13 beskryf word, opsygesit om die meerderheid van 
“die res” van die mensdom tot bekering te bring. 

Op daardie tydstip sal hierdie profesie van Jesaja oor die stad Jeru-
salem, ’n werklikheid word. “Daarna gee Ek aan julle goeie regters en 
wyse adviseurs soos julle vroeër gehad het. Dan sal Jerusalem weer 
genoem word die Stad van Geregtigheid, die Getroue Stad. Jerusalem  
sal gered word deur reg en almal in die stad wat berou het, deur gereg- 
tigheid. Maar opstandelinge en sondaars sal ten volle vernietig word, 
want hulle weier om terug te kom na die HERE” (Jesaja 1:26-28, Nuwe  
Lewende Vertaling).

Waarom was dit so belangrik, toe Paulus sy brief aan die kerk in  
Rome geskryf het, om te verstaan? Dit was omdat ’n anti-Joodse ge- 
sindheid, wat destyds die Christelike heidene in Rome beïnvloed het 
maar later na die hele wêreld versprei het, gekonfronteer moes word.

Paulus wou die idee dat God Sy volk Israel verwerp het, vernietig. 
Hy het hierdie saak aangespreek toe hy die boek Romeine geskryf 
het. Maar na sy dood het dit weer na vore gekom en staan dit vandag 
bekend as “vervangings teologie.” Dit is die gewilde idee dat God die 
Jode, as Sy verbondsvolk, met heidense bekeerlinge vervang.

Heidene moet “ingeënt” word in Abraham se familie 

Daarom het Paulus die idee dat God die nasie van Israel—inslui-
tende die Jode van die eerste eeu—vervang as Sy verbondsvolk, ver-
werp. Liewer, heidense bekeerlinge is “ingeënt” in die wortel van 
Israel (Romeine 11:17-19). Die “wortel” of voorvader van Israel was 
Abraham, aan wie God die belofte gemaak het dat die Messias van  
sy afstammelinge sou kom.

Die hoop van die heidene lê dus daarin om die erfenis wat aan die 

Daarom is daardie verharding tydelik—slegs ’n “verharding ten  
dele … totdat die volheid van die heidene ingegaan het” (Vers 25). 
Wat dit beteken, is dat slegs ’n klein gedeelte van die volk van Israel 
gedurende hierdie huidige eeu nou tot bekering geroep word.

Israel se toekomstige verlossing 

Daarom wys Paulus dan vinnig daarop dat in die toekoms “sal  
die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser [Jesus 
Christus} sal uit Sion kom [met Sy tweede koms] en sal die godde- 

’n Opmerking van Paulus wat baie uit kon- 
teks neem en verkeerd interpreteer, is Romeine  
3:28: “Ons neem dus aan dat die mens gereg-
verdig word deur die geloof sonder die werke 
van die wet.”

Wat het hy bedoel met “sonder die werke 
van die wet?” Het hy gesê dat een wat ’n 
lewenspatroon volg wat afsien van—of in 
teenstelling is met—die leringe van die wet, 
God behaag?

Kom ons volg sy redenasie noukeurig. 
Slegs ’n paar verse later vra en beantwoord hy 
’n deurslaggewende vraag: “Maak ons dan die 
wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! 
Inteendeel, ons bevestig die wet” (Vers 31).

Die Nuwe Lewende Vertaling vertolk Paulus 
se kragtige woorde as: “As ons die geloof be- 
klemtoon, beteken dit dan dat ons die wet ter 
syde stel? Natuurlik nie! In werklikheid laat ons  
die wet juis tot sy reg kom.” Die Boodskap 
Bybel vertaal Paulus se bedoeling nog duide- 
liker: “… beteken dit nie dat die wet van 
Moses sy betekenis verloor het nie. Inteendeel, 
ons geloof gee juis aan die wet sy regte plek. 
Nou kan almal wat glo, die wet gehoorsaam.”

Dr. Brad Young, ’n Bybelkenner, verdui-
delik: “Die woorde ‘gee aan die wet sy regte 
plek’ is ’n baie beter vertaling van die beteke-
nis van dié woorde in Grieks. Die Griekse term 

histemi, ‘staan’ of ‘om ferm te maak’ is die 
ekwivalent van die Hebreeuse woord kiyem, 
‘om te staan’ of ‘om te handhaaf.’ Paulus het 
begeer om die Torah [die wet] deur geloof op 
sy regte plek te plaas” (Paul the Jewish Theo-
logian, 1997, bl. 97).

Paulus is in algehele akkoord met hoe die  
Bybel sonde definieer—sonde is ongehoor- 
saamheid aan God se wet (1 Johannes 3:4). 
Hy verduidelik dat “deur die wet is die ken-
nis van sonde”—dit vertel ons wat sonde is 
(Romeine 3:20). Hy som dié saak op met hier-
die woorde: “Dus is die wet heilig en die gebod 
is heilig en regverdig en goed” (Romeine 7:12). 
Dit toon dat die wet steeds geldig is.

Die geldigheid van die wet sorg egter nie  
vir die probleem dat mense dit nie sal gehoor- 
saam nie. God het oor antieke Israel gekla, 
“Ag, as hulle maar so ’n hart gehad het om My 
te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, 
dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed 
kan gaan” (Deuteronomium 5:29). Onder 
die Nuwe Verbond maak ’n nuwe verstand 
en hart (wat kom deur die inwonende geloof 
van Christus deur die Heilige Gees) ware 
gehoorsaamheid moontlik (Jeremia 31:31-34; 
Hebreërs 8:7-13; Galasiërs 2:20).

Hoe Paulus die Wet “op sy 
Regte Plek” Geplaas het
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Om die verwantskap tussen regverdigma-
king en verlossing te begryp, moet ons die 
verskillende maniere waarop hierdie terme 
gebruik word, verstaan. 

Kom ons begin met die betekenis van ver-
lossing. Miskien het iemand u al gevra, “Is u 
gered?” Dit moet eintlik lei na ’n ander vraag: 
Gered van wat?

Paulus verduidelik in Romeine in watter 
haglike penarie ons as mense is. Hy sê eers 
vir ons “almal het gesondig en dit ontbreek 
hulle aan die heerlikheid van God” (Romeine 
3:23). En dan: “Want die loon van die sonde is 
die dood” (Romeine 6:23).

Verlossing (goddelike bevryding of redding)  
dus van sonde en die gevolge daarvan, met 
die uiteindelike gevolg, die dood—ewige dood, 
soos ander gedeeltes toon. Die res van Romeine 
6:23 sê dan wat die uiteinde van verlossing 
is: “… maar die genadegawe van God is die 
ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”

Verlossing word in fases volvoer

God se verlossing word in fases volvoer. 
Jesus Christus het gesterf om die straf vir  
ons sondes te betaal. Wanneer ons in beke-
ring (wat ’n verbintenis insluit om God te 
gehoorsaam) en geloof Christus se versoe-
ningsoffer aanvaar, word ons bevry van die 
doodstraf. Ons is dan onder genade—nie 
langer onder die oorheersing van sonde en 
dood nie (vers 14).

Solank ons met God voortgaan—en nie 
wegdraai van Sy lewenspad nie—is ons ge- 
red. Dit is die betekenis van verlossing wat in 
Efesiërs 2 beskryf word: “Uit genade is julle 
gered” (verse 5, 8).

Christene egter, struikel steeds en sondig 
(1 Johannes 1:8), en elke sonde is ’n baie 
ernstige saak—wat hernude bekering vereis. 

Trouens, om na te laat om nie oor ’n lang tyd- 
perk te bekeer nie kan uiteindelik lei tot die 
verwerping van God en die verlies van verlos-
sing (Hebreërs 2:3; 6:4-8; 10:26-31).

Dus is elke geleentheid om God se vergif-
nis te soek en te ontvang in wese ’n hernude 
verlossing—verlossing van die verwerping  
van God en die verskriklike einde waarna dit 
sal lei. Dus is ons nie net in een sin “gered” 
nie, maar volgelinge van Christus wat tans 
“gered word” in ’n voortdurende proses (sien 
Handelinge 2:47; 1 Korintiërs 1:18; 2 Korintiërs 
2:15).

Terloops, hierdie proses van voortdurende 
bekering en om terug te keer na God is deels 
waarna die Skrif verwys as “heiligmaking”—
heilig gemaak of afgesonder vir God. Hebreërs 
10:10 sê “is ons geheilig deur Jesus se lig-
gaam wat eens en vir altyd vir ons geoffer is” 
(Nuwe Lewende Vertaling).

Vers 14 sê egter, “Want deur een offer het 
Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.” 
Om geheilig te wees, is ooreenstemmend met 
die redding wat by die aanvanklike bekering  
en vergifnis gebeur het—en om geheilig te 
word, is ooreenstemmend om in ’n voortdu-
rende proses van bekering en verandering 
gered te word.

Die hooffokus van verlossing is egter die 
uiteindelike gevolg van die ewige lewe in God 
se Koninkryk, en hierdie beloning kom eers 
na ’n doelbewuste poging van strewe om te 
oorkom.

Jesus het van hierdie oorkoepelende aspek 
van verlossing in hierdie terme gepraat: “Maar 
wie volhard tot die einde toe, hy sal gered 
word” (Matteus 24:13; Markus 13:13). Die ver- 
lossing wat hier genoem word, is nog in die 
toekoms (sien ook Handelinge 15:11; Romeine 
5:9-10). En die verlossingsproses wat ons 
vandag ervaar is vir ons sinneloos as dit nie 

tot hierdie uiteindelike toekomstige verlossing 
lei nie.

Die betekenis van regverdigmaking

Inherent aan verlossing is die kwessie van 
regverdigmaking. Hierdie term verwys daarna 
om regverdig, of reg gemaak te word. Letterlik 
beteken dit om reguit gemaak te word—per-
fek in lyn te bring (met God).

Ons is aanvanklik geregverdig of in lyn met 
God wanneer ons, deur bekering en geloof in 
Christus se gestorte bloed vir versoening, van 
ons sondes vergewe en deur God as regverdig 
gereken word. Paulus verwys na dit as gereg-
tigheid “wat toegereken is” (sien Romeine 
4:20-25). In hierdie sin staan regverdigmaking 
ook bekend as versoening. Dit stem ooreen 
met die vorige gevoel van verlossing—waarin 
ons, gered was van sonde en die dood solank 
as wat ons in God se weë bly.

Soos reeds opgemerk, sal Christene egter 
nie volmaakte gehoorsaamheid handhaaf nie. 
Hulle sondig steeds. Hulle het dus hulp nodig 
om in lyn te bly met God (om geregverdig te  
bly) en wanneer hulle deur sonde ontwrig word, 
moet hulle voortdurend weer in lyn gebring 
word (regverdiging en versoening)

Die apostel Jakobus verduidelik dat “die 
mens geregverdig word uit die werke en nie 
alleen uit die geloof nie” (Jakobus 2:24). Hy 
het gepraat van die handhawing van regverdi-
ging deur dade. Soos Paulus egter verduidelik 
het, kan menslike pogings op sigself nie 
die gehoorsaamheid bereik wat God vereis 
nie. Slegs deur Christus wat in ons deur die 
Heilige Gees leef, kan ons daarin slaag om 
gehoorsaam en regverdig te bly (vergelyk 
Galasiërs 2:20; Romeine 7:7–8:11).

Ons kan dankbaar wees dat, wanneer 
ons deur sonde ontwrig word, ons nog steeds 
Christus se bloed het om ons te regverdig 
terwyl ons daarna streef om te oorwin. Deur-
lopende regverdigmaking—deur Christus-
bemagtigde gehoorsaamheid en Christus se 
versoeningsoffer wanneer ons te kort skiet—

stem ooreen met die huidige proses van om 
“gered te word.”

Dit sal ons lei tot uiteindelike verlossing. 
Om af te sluit, kom ons let in Romeine 5:1-11 
op na die regverdigmaking uit die verlede deur 
Christus se offerande in teenstelling met toe-
komstige verlossing deur Christus se lewe in 
ons, om ons te help om ons gehoorsaamheid 
te vervolmaak.

Hier skryf Paulus: “Omdat ons dan uit die 
geloof geregverdig is, het ons vrede by God 
[d.w.s. versoening] deur onse Here Jesus 
Christus; deur wie ons ook deur die geloof die 
toegang verkry het tot hierdie genade waarin 
ons staan [gered, in ’n sekere sin]; en ons 
roem in die hoop op die heerlikheid van God 
[nog in die toekoms].

“En nie alleen dit nie, maar ons roem ook 
in die verdrukkinge [hedendaagse probleme], 
omdat ons weet dat die verdrukking lydsaam-
heid werk [in geloof en gehoorsaamheid], en 
die lydsaamheid beproefdheid [die gewoonte 
van gehoorsaamheid] en die beproefdheid 
hoop [in toekomstige redding]; en die hoop 
beskaam nie, omdat die liefde van God [wat 
deur 1 Johannes 5:3 gedefinieer word as 
gehoorsaamheid aan God se wette] in ons 
harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat 
aan ons gegee is.

“Want toe ons nog swak was [nie in staat 
om behoorlik te gehoorsaam nie], het Christus 
op die regte tyd vir die goddelose gesterwe … 
God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus 
vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 
Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregver-
dig is in sy bloed, deur Hom gered word van 
die toorn [straf vir sonde, uiteindelike dood].

“Want as ons, terwyl ons nog vyande was,  
met God versoen is deur die dood van sy Seun,  
veel meer sal ons deur sy lewe gered word 
[deur in ons te woon as ons Hoëpriester om 
ons te help om te groei in gehoorsaamheid] 
nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, 
maar ons roem ook in God deur onse Here 
Jesus Christus, deur wie ons nou die ver- 
soening verkry het.” 

Hoe het Regverdigmaking 
Betrekking op Verlossing?
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help om al die nasies van die wêreld te leer hoe om die weë van God 
toe te pas, insluitend Sy wet (Jesaja 2:3; Sagaria 8:22-23). Elke belofte 
wat aan Israel gemaak was, sal vervul word.

Die verwerping van die Jode na Paulus se dood 

Waarom was die bevestiging van God se getrouheid aan die beloftes 
wat Hy aan Israel gemaak het so belangrik dat Paulus wou hê dat alle 
heidense bekeerlinge dit moes verstaan?

Die geskiedenis gee ons die antwoord. Binne minder as ’n eeu na sy 
dood het die verdeeldheid wat Paulus probeer voorkom het tussen Jode 
en heidene in die Christendom, op ’n massiewe skaal begin plaasvind.

Die grootste deel van heidense bekeerlinge—teen daardie tyd was 
die meeste slegs in naam “Christene”—het die rol van Israel in God se 
verlossingsplan verwerp en die wet van God verlaat. Hulle het gekies 
om hulself as die plaasvervangers van die Jode te beskou. Sodra daar-
die valse konsep in hulle oortuigings ingeprent was, het hulle maklike 
teikens vir ander misleiding geword.

Die meeste van daardie misleiding beïnvloed steeds die belangrikste 
vertakkings van die Christendom tot vandag toe (vir meer besonder- 
hede, versoek ons gratis boekie The Church Jesus Built).

Hierdie oorgang was die begin van ’n nuwe teologiese standpunt 
wat nie net die Jode verwerp het nie, maar ook krities geword het oor 
byna alles wat beskou is as “Joods”—insluitend die Skrif wat ons die 
Ou Testament noem. (Vir meer inligting oor hoe hierdie “vervangings 
teologie” Christenskap na Paulus se dood beïnvloed het, maak seker 
dat u “Die Korrupsie van die Apostoliese Christendom” op bladsy  
108, lees.)

Die verdraaiing van regverdigmaking deur Christus 

Dit sal nou makliker wees om Paulus se rede, om die beoordelende 
probleem onder Christene in Rome aan te spreek, te verstaan. As hulle 
versuim het om die rede vir hulle roeping korrek te verstaan, het Paulus 
geweet dat hulle binnekort op ’n ramp sou afstuur.

Daarom verduidelik hy, “Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy 
ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ’n ander oor-
deel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge” 
(Romeine 2:1). Elke groep se geskiktheid vir regverdigmaking was op 
dieselfde basis—deur Jesus Christus (vers 26), nie omdat een groep 
beter as die ander was nie.

Israeliete belowe is, te deel, nie om hulle te vervang of ’n ander erfenis 
sonder hulle te ontvang nie. Soos Paulus aan die Christene van Galasië  
verduidelik het: “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nage- 
slag van Abraham en volgens die belofte erfgename” (Galasiërs 3:29).

Soos hierbo verduidelik is, is ’n belangrike faktor in Paulus se rede- 
nasie dat tydens “die teenwoordige bose wêreld” (Galasiërs 1:4), God 
nie die meerderheid Jode of heidene tot bekering roep nie. Daarom ar- 
gumenteer hy dat die heidense bekeerlinge nie moet aanvaar dat hulle 
roeping beteken dat God die fisiese afstammelinge van Israel (hetsy 
lewend, dood of om in die toekoms gebore te word) “verstoot” nie.

Die meeste mense, Jode en heidene, sal tot bekering geroep word—  
met die doel om verlossing te ontvang—slegs na Christus se weder-
koms. Trouens, baie van hulle sal in hulle grafte wag, met geen bewus- 
syn van tyd wat verbygaan nie, tot die opstanding uit die dood wat 
Esegiël geprofeteer het (Esegiël 37:1-14).

In die Nuwe Testament word die opstanding in Openbaring 20:5 
bevestig en dit word ook verduidelik dat dit, na die eerste duisend jaar 
van Jesus Christus se heerskappy op aarde geëindig het, sal plaasvind. 
Die uiteindelike en grootste vervulling van die Nuwe Verbond wat in 
Esegiël en ander plekke geprofeteer is sal plaasvind na die wederkoms 
van Christus. (Vir meer besonderhede, versoek of laai asseblief ons 
gratis boekie What Happens After Death? af).

Hierdie toekomstige opstanding is een van die redes waarom Paulus 
die Christelike heidene beveel om nie te “roem” asof hulle die Israe-
liete gaan vervang in God se verlossingsplan nie (Romeine 11:18). Hy 
wou hê hulle moes sien waarom hulle, soos die afgebreekte natuurlike 
takke van Israel, hulself nederig moes sien as genadiglik “ingeënt in 
die “olyfboom” van Abraham se erfgename (verse 13-25). Hulle het 
geen rede gehad om te roem nie.

Paulus beklemtoon ook dat alle vorige beloftes wat aan Israel ge- 
maak is, vervul sal word omdat “die genadegawes en die roeping van 
God is onberoulik” (Vers 29). God verbreek nooit Sy beloftes nie.

Wanneer Jesus Christus terugkeer, sal die natuurlike afstamme- 
linge van Israel hulle aan Sy heerskappy onderwerp (Jeremia 23:3-6). 
Op daardie tydstip sal God die Nuwe Verbond met hulle bevestig as 
’n nasie, as Sy uitverkore volk wat Hy nie verwerp het nie (Jeremia 
31:31-34).

Ook op daardie tydstip sal God Sy wette in hulle harte en gedagtes 
skryf (vers 33) en hulle verander na Sy uitverkore volk van geestelik 
bekwame leraars. As ’n bekeerde nasie, sal hulle Jesus Christus kan 
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Baie glo Romeine 14 sê dat Christene vry is 
van alle voormalige beperkings rakende die vleis 
wat hulle mag eet. Hulle verwys na vers 14 as 
bewys, waarin Paulus geskryf het, “Ek weet en 
is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself 
onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein 
is, vir hom is dit onrein.”

Hierdie benadering versuim egter om die 
konteks van Paulus se brief, sowel as die spe- 
sifieke Griekse woorde wat hy gebruik het, in 
ag te neem.

Baie Bybelhulpbronne stem saam dat Paulus 
die boek 1 Korintiërs rondom nC 55 geskryf het  
en dat hy sy sendbrief aan die Romeine vanaf  
Korinte in 56 of 57 geskryf het. Die voedsel om- 
omstredenheid in Korinte (weerspieël in hoof- 
stukke 8 en 10) was oor vleis geoffer aan afgode.

Aangesien Paulus aan die Romeine vanaf 
Korinte geskryf het, waar dit ’n belangrike saak 
was, was die onderwerp vars op Paulus se ge- 
dagtes en dit is die logiese, Bybels ondersteun- 
de basis vir sy kommentaar in Romeine 14.

Verstaan wat Paulus bedoel het

Diegene wat aanneem dat die onderwerp 
van Romeine 14 ’n terugtrekking van God se 
wet rakende rein en onrein diere is, moet hier-
die interpretasie in die teks forseer omdat dit 
geen Bybelse basis het nie. Die hoofstuk self 
wys dat die bespreking betrekking het op vleis 
wat aan afgode geoffer was.

Vers 2 kontrasteer die persoon wat net 
“groente” eet met die een wat glo “’n mens 
alles mag eet”—vleis sowel as groente. Vers 6 
bespreek eet, teenoor om nie eet nie, en word 
verskeie kere geïnterpreteer as verwysing na 
om te vas (nie eet of drink nie), vegetarisme 
(slegs groente inneem) of om vleis wat aan 
afgode geoffer was te eet, of nie te eet nie. 

Vers 21 wys dat vleis wat aan afgode aan- 
gebied word, die onderliggende kwessie van 
hierdie hoofstuk was: “Dit is goed om geen 

vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waar-
deur jou broeder aanstoot neem of struikel, of 
waarin hy swak is nie.” Dit was algemeen vir die 
Romeine van daardie tyd om vleis en wyn aan 
afgode te offer en gedeeltes van daardie offer-
gawes was later in die mark verkoop.

Die Life Application Bible lewer kommentaar 
op vers 2: “Die antieke stelsel van offerande 
was die middelpunt van die godsdienstige, so- 
siale en huishoudelike lewe van die Romeinse 
wêreld. Nadat ’n offer aan ’n god in ’n heidense 
tempel aangebied was, was slegs ’n deel daar-
van verbrand. Die res is dikwels na die mark 
gestuur om verkoop te word. Dus kan ’n Chris-
ten maklik—selfs onwetend—sulke vleis in die 
mark koop of dit by die huis van ’n vriend eet.

“Moet ’n Christen die bron van sy vleis be- 
vraagteken? Sommige het gedink daar was 
niks verkeerd daarmee om vleis te eet wat aan 
afgode aangebied was nie, omdat afgode waar-
deloos en vals was. Ander het die bron van hul 
vleis noukeurig nagegaan of het opgehou om 
vleis te eet, om ’n skuldige gewete te vermy.”

Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 8 dat die 
grootste verantwoordelikheid vir ’n Christen is 
om nie sy eie gewete of die gewete van ander  
Christene te verontreinig nie. Joodse Christene 
kon veral geneig gewees het om besmet te voel 
deur enigiets wat verband hou met afgodery. 
Maar omdat ’n afgod nie op sigself iets rein of 
besoedel kan maak nie, is die ware kwessie ’n 
persoon se gewete, nie die afgod nie.

Wat is dus die punt van Paulus se opdrag 
aangaande eet, of om nie te eet nie, in Romeine 
14? Afhangende van hulle gewete, het vroeë 
gelowiges verskeie keuses gehad. Diegene wat 
seker wou wees om vleis wat aan afgode opge- 
offer was te vermy, kon kies om net groente te 
eet, of om te vas—kos heeltemal te vermy—
wanneer hulle gekonfronteer was met die voor- 
uitsig van die inname van voedsel wat van ’n 
verdagte oorsprong gekom het. 

Vir diegene wat nie deur hulle gewetes ver- 
ontrus was deur vleis te eet wat in plaaslike 
markte gekoop is nie, omdat dit dalk seremo-
nieel aan afgode aangebied was, was daardie 
opsie oop met een belangrike beperking. Hulle 
moes (veral tydens groepsmaaltye waar aan-
stoot meer waarskynlik kon gebeur) eers dink 
aan die gewete van ander wat teenwoordig was 
en versigtig wees om geen aanstoot te gee nie. 

In hierdie konteks, sê Paulus, “Laat elkeen 
in sy eie gemoed ten volle oortuig wees” (vers 
5) want “alles wat nie uit die geloof is nie, is 
sonde” (vers 23).

Griekse woorde maak Paulus  
se betekenis duidelik

’n Begrip van die Griekse woorde wat Paulus 
gebruik het kan ons ook help om Paulus se be- 
tekenis te verstaan.

Die Nuwe Testament skrywers het na twee 
konsepte van onrein verwys en verskillende 
Griekse woorde gebruik om dié twee beteke-
nisse oor te dra. Onrein kon verwys na diere wat 
God nie wou hê moet as voedsel geëet word 
nie (gelys in Levitikus 11 en Deuteronomium 
14). Onrein kan ook verwys na seremoniële 
onreinheid.

In Romeine 14 gebruik Paulus die woord 
koinos, wat “gemeenskaplik” beteken (W.E. 
Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words, 1985, 
“Unclean,” bl. 649). Benewens die betekenisse 
van “gemeenskaplik” en “alledaags” (sien Han-
delinge 2:44; 4:32; Titus 1:3; Hebreërs 10:29), 
die woord word ook toegepas op dinge wat 
besoedel of besmet beskou kan word. Hierdie 
woord, saam met sy werkwoordvorm koinoo, 
word in Markus 7:2, 15-23 gebruik waar dit 
natuurlik verwys na seremoniële onreinheid.

Koinos en koinoo verskyn dwarsdeur die 
Nuwe Testament om na hierdie soort seremo-
niële onreinheid te verwys. Iets kan “algemeen” 
wees—seremonieel onrein—al word dit ander- 
sins as ’n rein vleis in die Skrif beskou.

’n Heel ander woord, akathartos, word in die 
Nuwe Testament gebruik vir daardie diere wat 
die Skrif as onrein spesifiseer. Beide woorde, 

koino’s en akathartos, word gebruik in Hande-
linge 10, waar Petrus onderskei tussen die twee 
konsepte van onreinheid deur die gebruik van 
beide woorde in vers 14.

Toe Paulus in Romeine 14:14 gesê het dat 
“Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat 
niks op sigself onrein [koinos, of ‘algemeen’] 
is nie,” het hy dieselfde punt gemaak wat hy 
vroeër aan die Korintiërs gemaak het: Net 
omdat vleis wat wettig was om te eet heel 
moontlik met afgodsaanbidding geassosieer 
was, beteken nie dat dit nie meer geskik is 
vir menslike gebruik nie. Soos gesien uit die 
konteks, het Paulus glad nie Bybelse dieetbe-
perkings bespreek nie.

Paulus gaan voort in Romeine 14:20 deur  
te sê, “Alles is wel rein”. Die woord “rein” is 
katharos, wat beteken “vry van onsuiwer toe-
voegsels, sonder gebrek, vlekkeloos” (Vine, 
“Clean, Cleanness, Cleanse, Cleansing” bl. 103).

“Rein” vleis word as sodanig nie in die 
Nuwe Testament aangespreek nie, so daar is 
nie ’n spesifieke woord om dit te beskryf nie. 
Katharos word gebruik om allerhande netheid 
en reinheid te beskryf, insluitend skoon skottels 
(Matteus 23:26), mense (Johannes 13:10) en 
klere (Openbaring 15:6; 19:8, 14), “rein” gods-
diens (Jakobus 1:27), goud en glas (Openbaring 
21:18).

Besef ook dat, in beide verse 14 en 20 van 
Romeine 14, die woorde kos of vleis nie in die 
oorspronklike Grieks verskyn nie, maar is deur 
latere vertalers bygevoeg. Geen spesifieke 
voorwerp word genoem relatief tot reinheid of 
onreinheid nie. Die gevoel van hierdie verse is 
bloot dat “niks op sigself onrein [koinos: alge-
meen of seremonieel besoedel] is nie,” en “alles 
is wel rein [katharos: vry van onsuiwer toevoeg-
sels, sonder gebrek, vlekkeloos].”

Paulus se punt is dat die assosiasie van kos 
met afgodiese aktiwiteit niks te doen gehad 
het met of die kos inherent geskik of ongeskik 
was om te eet nie. As ons dit binne konteks 
verstaan, gee Romeine 14 nie toestemming om 
Bybelse wette, oor watter vleis rein of onrein 
is, te ignoreer nie. (Om meer te wete te kom, 
versoek ons gratis boekie What Does the Bible 
Teach About Clean and Unclean Meats? )

Skaf Romeine 14 die Wette  
oor Onrein Vleis af?
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dat hierdie wandel in “’n nuwe lewe” bereik word deur God uit die 
hart te gehoorsaam.

Slegs diegene wat vergewe is tydens bekering en gelei word deur  
die Heilige Gees na die gehoorsame manier van lewe, geopenbaar 
in God se geestelike wette en leringe, sal slaag in daardie geestelike 
wandel. Daarom gaan Paulus voort: “Weet julle nie dat aan wie julle 
julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, 
julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie—òf van 
die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?” 
(vers 16).

Dan, as ’n gevolg “dat julle vrygemaak is van die sonde en diens-
baar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uit- 
eindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, 
maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, 
onse Here” (vers 22-23).

Paulus begin Romeine 7 met die voorbeeld van ’n getroude vrou 
se vrylating van enige wettige aanspraak op haar deur haar man, as 
hy dood is. Sy dood stel haar vry uit daardie huwelik. In vergelyking, 
verduidelik hy, “is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die 
liggaam van Christus …” (vers 4).

Let op dat Paulus nie sê dat die wet dood is nie. Liewers, ons word 
dood vir die wet tydens bekering. Dit is, die wet se aanspraak op ons 
lewe as die straf vir die oortreding daarvan, word beskou as vervul 
deur Jesus Christus se offerdood in ons plek.

Paulus se punt is dat, soos die vrou wat vrygelaat is van die spesi- 
fieke wet wat haar aan haar voormalige man gebind het, kan ons deur  
Jesus se dood vrygelaat word van die wet se spesifieke vereiste van 
dood vir vorige sondes. As ’n reaksie moet “ons tot eer van God vrugte” 
dra in teenstelling om “vir die dood vrugte te dra” (Romeine 7:4-5).

Hierdie vrylating is slegs van die veroordeling tot die dood wat die 
wet op alle sondaars oplê. Dit is nie ’n vrylating van enige verpligting 
om die regverdige manier van lewe wat deur die wet gedefinieer word, 
te respekteer en te beoefen nie.

Paulus som dit so op: “Maar nou is ons ontslae van die wet [van sy 
veroordeling tot die dood] waardeur ons gebonde was [veroordeling 
vir sonde], aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwig-
heid van die Gees en nie in die oudheid van die letter [van die wet, 
asof ons nog onder sy wetlike veroordeling is] nie” (vers 6). 

Sy punt is dat die regte benadering om God te gehoorsaam nadat 
ons vergewe is, is om die blote letter van die wet te oorskry (vergelyk 

In Romeine 4 verwys Paulus na die voorbeeld van Abraham, wie se  
geloof hom gelei het om God te gehoorsaam (Hebreërs 11:8). Sy doel 
is om die heidense bekeerlinge te help om te besef dat om God se ge- 
booie te gehoorsaam, ’n noodsaaklike deel van bekering is.

Paulus stem saam met Jakobus dat “die geloof, as dit geen werke 
het nie, in sigself dood” is (Jakobus 2:17). Daarom verduidelik Paulus  
hoe Abraham se geloof beskou moet word as die basis van sy gehoor- 
saamheid, eerder as sy gehoorsaamheid as die basis van sy geloof 
(Romeine 4:13; vergelyk Jakobus 2:18-24). Abraham het duidelik ver-
staan dat Hy hulp nodig gehad het om God te kan gehoorsaam. Hy  
het God nie gehoorsaam om geloof te ontvang nie, eerder God het 
Abraham geloof gegee sodat hy Hom kon en wou gehoorsaam.

Abraham se natuurlike afstammelinge deur sy kleinseun Jakob het 
egter nie sy voorbeeld van gehoorsame geloof gevolg nie. Teen die tyd 
van Paulus was hulle vertroue meestal gebaseer op ’n onakkurate per-
sepsie van hulle voortreflike geregtigheid.

Die gevolg was dat die meeste Jode nie in staat was om hulle des-
perate behoefte aan regverdigmaking deur Christus te sien nie. Hulle 
het ’n Koning verwag wat die Romeinse leër sou verdryf en hulle sou 
verhef tot die prominensie wat hulle gedink het hulle verdien het, nie 
’n Verlosser wat hulle sondes kon wegneem nie.

Daarom verduidelik Paulus in Romeine 5:1-17 die voordele van  
regverdiging deur geloof. Daardie voordele sluit in “vrede by God” 
(vers 1), direkte toegang tot Hom deur geloof (vers 2) en die “gawe  
van geregtigheid”—moontlik gemaak deur vergifnis vir vorige skuld 
en die gawe van die Heilige Gees (vers 17).

Sonder daardie genadige voordele, kan niemand God behaag nie. 
Dus is bekering, vergifnis van sondes deur Christus se uitgestortte 
bloed, en die ontvangs van die gawe van die Heilige Gees, noodsaak-
lik om ’n regverdige volk te word.

“Of, soos Paulus verduidelik: “Ons is dus saam met Hom begrawe 
deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opge-
wek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe 
kan wandel” (Romeine 6:4).

Die regte reaksie op God se barmhartigheid 

Om ’n nuwe persoon te word, verander deur die krag van God se 
Gees, is die doelwit wat Paulus die hooffokus van die Christene in 
Rome wou maak. Hy het probeer om hulle ten volle te laat verstaan 
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In Romeine 14:5-6 het Paulus geskryf: 
“Die een ag die een dag bo die ander, die 
ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy 
eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die 
dag waarneem, neem dit waar tot eer van die 
Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, 
neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en 
wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank 
God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die 
Here, en hy dank God.”

Baie mense neem aan vanuit hierdie ge- 
deelte dat Paulus sê, dat watter dag ’n mens 
ook al kies om te rus en te aanbid, irrelevant is  
solank ’n mens “in sy eie gemoed ten volle oor- 
tuig” is en “dit waarneem tot eer van die Here.”

Beteken dit dat die Vierde Gebod, wat vir 
ons sê om die sewende-dag Sabbatdag te 
onthou en dit heilig te hou, nie meer nodig is 
vir Christene nie? Het Paulus geleer dat die 
Sabbat nie verskil van enige ander dag nie, of 
dat ons vry is om vir onsself te kies watter dag 
ons wil onderhou?

Om tot daardie gevolgtrekking te kom, 
moet ’n mens dit in die vers lees, want—let 
versigtig daarop—die Sabbat word nêrens 
hier genoem nie. Trouens, die woord Sabbat 
of verwysings na Sabbatonderhouding word 
nêrens in die boek Romeine gevind nie. Die 
verwysing hier is bloot na “dag(e),” nie die 
Sabbat of enige ander dae van rus en aanbid-
ding wat deur God beveel was nie.

Hou in gedagte dat Paulus vroeër in die-
selfde sendbrief geskryf het, “Dus is die wet 
heilig en die gebod is heilig en regverdig en 
goed” (Romeine 7:12), “die daders van die wet 
geregverdig sal word” (2:13) en “ek verlustig 
my in die wet van God” (Romeine 7:22). As 

hy hier gesê het dat om God se Sabbatdag te 
onderhou irrelevant is, sou dit heeltemal teen-
strydig wees met sy ander duidelike uitsprake 
in dieselfde brief. Geen Nuwe Testamentiese 
skrywers verwys na die Sabbat deur sulke 
dubbelsinnige frases soos “een dag” nie.

Die konteks toon die betekenis van “dae” aan

Wat was dan die “dae” wat Paulus hier 
noem? Ons moet na die konteks kyk om dit 
uit te vind.

Let eers op dat hierdie bespreking gaan 
om nie “gevoelens te oordeel nie” (Vers 1). Dit 
was sake van “oortuigings” (Nuwe Lewende 
Vertaling), wat vir ons sê dat Paulus nie kwes-
sies wat duidelik in die Skrif vermeld word, 
soos wanneer en of die Sabbat gehou moet 
word, aanspreek nie. 

Die betrokke gedeelte oor dae is in verse 
5 en 6, onmiddellik tussen die verwysings na 
die eet van vleis, vegetarisme en om te vas in 
verse 2, 3 en 6. Daar is geen Bybelse verband 
tussen Sabbatsonderhouding en enige van 
hierdie dinge nie, dus moet ’n mens hierdie 
verse buite konteks neem om aan te neem dat 
Paulus na die Sabbat verwys het.

The Expositor’s Bible Commentary verdui-
delik dat “die noue kontekstuele verbintenis 
met eet dui daarop dat Paulus ’n spesiale dag 
in gedagte het vir onderhouding as ’n tyd vir 
feesviering of as ’n tyd om te vas” (Everett 
Harrison, 1976, Vol. 10, bl. 146). Dit is duide- 
lik dat Paulus nie die Sabbat bespreek het  
nie, maar eerder ander dae waartydens om 
te vas, of om te onthou van sekere kosse, 
plaasgevind het.

Paulus het aan ’n gemengde kerk van 
Joodse en heidense gelowiges in Rome ge- 
skryf (Romeine 1:13; 2:17). Persoonlike eet- 
en vaspraktyke wat nie duidelik in die Skrif 
aangespreek was nie, het vir sommige ’n 
twispunt geword.

Die Talmud teken aan dat baie Jode van 
daardie tyd op Maandae en Donderdae gevas 
het. Hulle het ook ander tradisionele vas dae 
gehad (vergelyk Sagaria 7:3-5). Aangesien 
sommige van die Joodse Kerklede in Rome 
eiegeregtig ander gekritiseer het (Romeine 
2:17-24), het hulle miskien soos die Fariseër 
geword wat gespog het, “Ek vas twee keer in 
die week” (Lukas 18:12) en hulleself as reg- 
verdiger voorgestel het as ander wat nie in 
hierdie tye gevas het nie.

Moontlik het lede van die kerk in Rome 
probeer om vaste op spesifieke dae op ander 
Christene af te dwing en dit het gelei tot  
Paulus se vraag: “Wie is jy wat die huiskneg 
van ’n ander oordeel?” (vers 4). Dit wil voor-
kom asof Paulus die relaas reg stel deur te 
beklemtoon dat om te vas ’n vrywillige uitoe- 
fening van aanbidding is wat nie beperk is  
tot ’n bepaalde dag nie. Daarom maak een 
persoon se vas op ’n bepaalde dag, wanneer 
’n ander eet, hom nie meer regverdig nie.

Waarom het sommige vleis vermy?

In verse 2 en 3 het Paulus vegetarisme 
bespreek (“Hy wat swak is, eet groente”) en 
gaan voort met hierdie tema in vers 6 (“wie 
eet … wie nie eet nie”).

Die konteks wys vir ons dat sommige lede 
van die gemeente vleis geëet het, en ander 
het nie vleis geëet nie. Die vegetariërs was 
waarskynlik lede wat “so bang was dat hulle 
(sonder om dit te weet) vleis sou eet wat aan 
afgode aangebied was of andersins seremoni-
eel onrein was (wat maklik op so ’n plek soos 
Rome kon gebeur), en het opgehou om vleis  
te eet” (W.J. Conybeare en J.S. Howson, The 
Life and Epistles of St Paul, 1974, bl. 530).

In 1 Korintiërs 8 en 10 het Paulus die kwes- 
sie, om vleis te eet wat moontlik aan afgode 
geoffer was en gevolglik deur sommige lede as 
onbehoorlik om te eet beskou kon word, aan-
gespreek. Paulus se punt in daardie hoofstuk 
was dat onbekende verbintenis van kos met 
afgodiese aktiwiteit nie daardie kos ongeskik 
gemaak het om te eet nie.

Paulus het aan beide die Romeine en Korin- 
tiërs dieselfde kwessie aangespreek, naamlik 
of lede vleis moet vermy wat moontlik met 
afgodiese aanbidding geassosieer kon word.

Dit word aangedui deur Paulus se verwy-
sing na “onrein” vleis in Romeine 14:14. Eerder 
as om die Griekse woord, wat gebruik was om 
die vleis wat in die Ou Testament as onrein 
gelys was te beskryf, het hy ’n woord gebruik 
wat “onheilig” of “besoedel” beteken, wat 
gepas sou wees om vleis te beskryf wat aan 
afgode geoffer is.

Paulus se raad in 1 Korintiërs 8 was die- 
selfde as in Romeine 14:15: Wees veral versig-
tig om nie ’n medelid aanstoot te gee oor die 
kwessie van vleis nie, wat kan veroorsaak dat 
hy struikel of sy geloof verloor.

Op geen manier was dit verwant aan Sab-
batsonderhouding nie, omdat God se Sabbat 
’n “fees” dag is (Levitikus 23:1-3), nie ’n dag 
waarop ’n mens moet onthou om vleis te eet 
nie. Die Sabbat word nêrens in Paulus se brief 
aan die Romeine genoem nie; dit was eenvou-
dig nie die probleem nie. (Om meer te wete 
te kom, versoek ons gratis boekie Sunset to 
Sunset: God’s Sabbath Rest.)

Diegene wat na Romeine kyk vir reg-
verdigmaking vir hul siening dat Paulus ou 
Testamentiese wette opgehef het is onder 
bykomende druk om te verduidelik waarom, 
as sy doel was om te argumenteer dat daardie 
wette weggedoen was, kwoteer Paulus in 
dieselfde sendbrief meer as 80 keer uit die Ou 
Testament as gesag vir sy lering? Hierdie een-
voudige feit alleen bevestig Paulus se siening 
dat “Dus is die wet heilig en die gebod is heilig 
en regverdig en goed” (Romeine 7:12).

Het Paulus Geleer dat  
Alle Dae van Aanbidding  
Eenders is?
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Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellige nie! Maar wel 
die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir 
my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig 
kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, 
verkoop onder die sonde” (verse 12-14).

Hierdie swakheid binne ons almal is nie ’n swakheid in God se wet 
nie, dit is ’n probleem wat beide Jode en heidene moet erken, bestry en  
oplos met die hulp van God se Gees. Dit is ’n persoonlike stryd wat 
slegs met die hulp van God se Gees gewen kan word.

Let op hoe duidelik Paulus dit verduidelik: “Ek vind dus hierdie 
wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek 
verlustig my in die wet van God na die innerlike mens; maar ek sien ’n 
ander wet [die vlees se sterk trekkrag] in my lede wat stryd voer teen 
die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet [die kon-
stante trekkrag] van die sonde wat [sonder die krag van God se Gees] 
in my lede is” (verse 21-23).

Matthéüs 5:20). Ons moet dit gehoorsaam volgens die bedoeling (of 
gees), nie deur slegs die minimum te doen van wat duidelik vermeld 
word nie. Dit dien as ons riglyn om werklik regverdige denke en 
gedrag te bereik.

Ons vleeslike swakheid word onder beheer gebring 

Wanneer hy bewys dat ons in die nuwigheid van die lewe moet 
wandel deur die versoeking teen sonde te weerstaan, begin Paulus ons 
vertel hoe ons die swakhede van ons vleeslike natuur, met sy bose be- 
geertes, met die krag van die Heilige Gees kan oormeester.

In die res van Romeine 7 gebruik Paulus homself as ’n voorbeeld 
en beskryf sy eie stryd met dieselfde vleeslike begeertes en impulse 
wat ons kan verlei om te sondig. Hy kontrasteer sy hoë agting vir  
God se wet met die trekkrag na boosheid waarteen hy in sy eie vlees 
moes sukkel.

“Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. 

Baie mense neem aan dat Paulus enige 
behoefte om die Sabbat en ander Bybelse 
Heilige Dae te onderhou ontbind het toe hy 
in Romeine 14:5-6 geskryf het: “Die een ag 
die een dag bo die ander, die ander ag al die 
dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten 
volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, 
neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat 
die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar 
nie tot eer van die Here.”

Hulle neem aan, sonder enige bewyse, 
dat dit die dae is waarna Paulus hier verwys 
het—selfs al word die Sabbat nêrens in hier-
die hele sendbrief genoem nie. Paulus en die 
ander Nuwe Testament skrywers het nie na 
die Sabbat verwys deur dubbelsinnige frases 
soos “een dag” nie. Hulle ignoreer ook die 

feit dat Paulus 84 keer uit die Ou Testament 
aanhaal in hierdie sendbrief om sy lering te 
ondersteun—beslis nie die dade van ’n man 
wat probeer het om die gebooie te ontbind nie!

Die boek Handelinge werp aansienlike lig 
op Paulus se denke toe hy sy sendbrief aan die  
Romeine geskryf het. Die meeste geleerdes is 
dit eens dat Paulus hierdie sendbrief geskryf 
het terwyl hy die Griekse stad Korinte, om en 
by nC 56 besoek het. Wat vertel Handelinge 
ons van Paulus se dade in daardie stad?

Dit wys vir ons dat Paulus, terwyl hy in 
Korinte was, “elke sabbat in die sinagoge 
gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig” 
(Handelinge 18:1, 4). Dit is die konteks van 
Paulus se dade toe hy die boek Romeine ge- 
skryf het. Het hy aan die kerklede in Rome ge- 

skryf om vir hulle te sê Sabbatsonderhouding 
was irrelevant, terwyl hy terselfdertyd Jode en 
heidene “elke Sabbat” in Korinte geleer het?

Dit is duidelik dat iets verkeerd is met baie 
mense se siening van Romeine as hulle werk- 
lik glo dit is wat Paulus geleer het. Soos die 
boek Handelinge toon, ongeag van in watter 
stad Paulus was, was Sabbatsonderhouding  
sy gereelde wyse of “gewoonte” volgens God 
se gebooie (Handelinge 17:2).

Verdere bewys dat hierdie algemene inter- 
pretasie van Romeine 14 verkeerd is, kan ge- 
vind word in Paulus se eerste sendbrief aan 
die Korintiërs. Hy het hierdie sendbrief om en 
by nC 55 geskryf, kort voordat hy na Korinte 
gegaan het vir ’n besoek (1 Korintiërs 16:5-6) 
waartydens hy sy sendbrief aan die Romeine 
sou skryf.

Wat vertel hy vir die Korintiërs in hierdie 
brief?

• Hy sê vir hulle om die Bybelse Fees van 
Ongesuurde Brode op die regte wyse te hou 
en die geestelike bedoeling te verstaan (1 
Korintiërs 5:7-8; vergelyk Levitikus 23:6). 

• Hy beveel hulle oor hoe om die Nuwe Tes- 

tament Pasga te onderhou as ’n herdenking van 
Jesus Christus se dood (1 Korintiërs 11:23-30).

• Hy herinner hulle dat “Ons paaslam is vir  
ons geslag, naamlik Christus” (1 Korintiërs 5:7).

• Hy skryf dat hy van voorneme is om na 
hulle te reis, maar dat hy eers in Éfese sal bly 
tot nadat die Bybelse Fees van Pinkster verby 
is (1 Korintiërs 16:8).

As u die algemene waninterpretasie van die 
boek Romeine aanvaar, sal u tot die gevolg-
trekking moet kom dat Paulus die Korintiërs 
beveel het om die Pasga behoorlik waar te 
neem, dat hy vir hulle gesê het om die Bybelse 
Fees van Ongesuurde Brode te hou, en dat hy 
genoem het dat hy in Éfese gebly het tot na 
die Bybelse Fees van Pinkster—en dan die 
volgende jaar aan die Romeine geskryf het dat 
niks hiervan saak gemaak het nie en alles was 
onnodig.

Aan die ander kant, as u Paulus se lering 
aan die Romeine verstaan soos dit waarlik 
in hierdie hoofstuk aangebied word, sal u ’n 
algehele ooreenkoms sien tussen sy dade en 
die briewe wat hy aan Kerklede beide in Rome 
en Korinte geskryf het.

Het Paulus vir die Romeine  
een ding Vertel en vir die 
Korintiërs die Teenoorgestelde?
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bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die 
wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan 
God nie behaag nie” (Romeine 8:7-8).

Hy wou hê die Romeine moes verstaan dat slegs ’n “nuwe hart”—
wat die kern van die Nuwe Verbond is—’n mens in staat kan stel om 
God uit die hart te gehoorsaam!

Gered van ons sondige natuur 

Hy vra dan, “Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?” 
(vers 24). Dan beantwoord hy sy eie vraag, “Ek dank God [dat daardie 
redding sal kom] deur Jesus Christus, onse Here!” (vers 25). Goeie 
bedoelings is nie genoeg om die selfsugtige trekkrag van ons vlees te 
oorwin sonder die hulp wat Jesus Christus, ons Hoëpriester, voorsien 
nie (vers 25, laaste deel).

Paulus gaan voort: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat 
in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar 
na die Gees. Want die wet [die konstante teenwoordigheid] van die 
Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet 
van die sonde en die dood” (Romeine 8:1-2).

Die “wet van die sonde en die dood” is nie God se wet nie. Hier 
gebruik Paulus die Griekse woord vir “wet” in die sin van ’n oorheer-
sende mag of invloed om die stryd tussen ons vleeslike natuur en God 
se wet en Gees te kontrasteer, om te bepaal watter kant beheer oor ons 
gedrag sal uitoefen. Paulus se punt is dat ons geestelike krag van God 
moet ontvang om oor ons menslike swakhede te heers:

“Want God het—wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit krag-
teloos was deur die vlees—deur sy eie Seun in die gelykheid van die 
sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroor-
deel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat 
nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” (verse 3-4).

God se Gees stel ons in staat om te kies en te doen wat Sy wet ver-
eis. Met daardie goddelike hulp om ons natuurlike, vleeslike swakhede 
te oorwin, kan “die reg van die wet” nou in ons vervul word” (Vers 4).

“Vryheid” vir Paulus was vryheid van die oorheersing van die mens 
se vleeslike natuur en vryheid van die veroordeling tot die dood deur 
vergifnis van sonde. Hy het God se belofte diep geglo, “En Ek sal my 
Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel 
en my verordeninge onderhou en doen” (Esegiël 36:27).

In sy afsluitingsopmerkings aan die Christene in Rome, neem 
hy kennis van, en prys hulle vir hulle gehoorsaamheid: “Want julle 
gehoorsaamheid het algemeen bekend geword” (Romeine 16:19). Vir 
hom is dit die “gehoorsaamheid van die geloof” wat “deur die profe-
tiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene” (vers 26). 

Regdeur sy brief aan die Romeine, aarsel Paulus nooit in die leer 
dat geloof gehoorsaamheid aan God se Woord veroorsaak nie. Die 
belangrikste dryfkrag van sy boodskap is altyd dat “wat die vlees 
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wêreld” wat beheer word deur die “listigheid van die duiwel” (Efesiërs 
2:2; 6:11, Nuwe Lewende Vertaling).

In plaas daarvan moet hulle besef “Want ons is sy maaksel, geskape 
in Christus Jesus tot goeie werke” (Efesiërs 2:10). Paulus se woorde 
hier strook met sy woorde in ’n ander brief. Slegs deur die Skrif as 
“die woord van waarheid” te bestudeer (2 Timoteus 2:15) om akkurate 
“onderwysing in geregtigheid” te ontvang, is dit moontlik dat “die mens 
van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”  
(2 Timoteus 3:16-17).

Heidene en Jode verenig deur ’n gemeenskaplike erfenis 

Soos in ander briewe, maak Paulus weer die punt dat vir heidene 
om God se beloftes te beërwe, hulle eers ingeënt moet word—soos 
takke van ’n wilde olyfboom—in die wortel van Israel, die natuurlike 
olyfboom wat van Abraham afstam.

Let op hoe kragtig Paulus dit beklemtoon: “Daarom, onthou dat julle  
wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word  
deur die sogenaamde besnydenis … dat julle in dié tyd sonder Christus  
was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten 
aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God 
in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, 
naby gekom deur die bloed van Christus” (Efesiërs 2:11-13).

Waarna was hulle naby gebring? Na die belofte van dieselfde erfenis 
wat deur Christen Jode geëis was! “Want Hy [Christus] is ons vrede, 
Hy wat albei [Jode en heidene] een gemaak en die middelmuur van 
skeiding afgebreek het” (vers 14).

Watter “middelmuur van skeiding” moes “afgebreek” word sodat 
Jode en heidene versoen kon word in die “een” liggaam, die Kerk? In 
vers 15 beskryf Paulus hierdie skeiding as die “vyandskap” wat Jode 
en heidene verdeel. Wat ook al daardie “skeiding” was, dit was ’n dui-
delike simbool van Joods-heidense vyandskap. Dit is jammer dat die 
“skeiding” van vyandskap dikwels verkeerd geinterpreteer word as 
God se gebooie—Sy wet.

Is dit wat Paulus in gedagte gehad het in hierdie analogie van ’n 
skeiding wat Jode en heidene geskei het? Nie eens naastenby nie! Kom 
ons identifiseer die “skeiding” wat duidelik die versperring tussen die 
Jode en die heidene gesimboliseer het. Daarvoor moet ons ’n bietjie 
geskiedenis, en die betekenis van twee sleutel-Griekse woorde wat 
Paulus gebruik het, akkuraat verstaan.

Vrede en Eenheid  
in Christus

“Dat die heidene mede-erfgename is en medelede 
van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in 
Christus deur die evangelie” (Efesiërs 3:6).

Paulus se brief aan die Efesiërs gaan oor God se wonderlike plan 
om vrede, eenheid en verlossing aan alle mense te bring—Jode en hei- 
dene insgelyks. Om daardie doel te bereik, het God, “deurdat Hy aan 
ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae 
wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te 
reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die 
aarde is, onder een hoof in Christus te verenig” (Efesiërs 1:9-10).

Sy boodskap aan diegene in Kolosse bevat ’n soortgelyke stelling: 
“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou 
woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy 
vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom— 
die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele” (Kolossense 
1:19-20). 

Daarom doen Paulus ’n beroep op Christene, “As skoene aan julle 
voete die bereidheid vir die evangelie van vrede” (Efesiërs 6:15). Om 
daardie doel te bereik, moet ’n mens se denke en manier van lewe  
stewig gewortel wees in die leer van God se Woord.

Paulus praat duidelik met die nie-Joodse Christene wie se voor- 
malige optrede nie gebaseer was op die Woord van God nie. “Dit sê 
en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die 
ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed 
nie—” (Efesiërs 4:17). Hulle moet ophou lewe volgens “hierdie bose 
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Die letterlike, fisiese “middelmuur” is gesloop toe die tempel deur 
die Romeine in 70 nC vernietig is. ’n Paar jaar voor sy fisiese verwoes- 
ting het Paulus egter daarop gewys as ’n gepaste simbool van die voor-
oordeel van etniese en godsdienstige hindernisse wat mense verdeel.

Al sulke mensgemaakte hindernisse moet “afgebreek” word voordat 
die mensdom die vrede en eenheid waarvoor Christus gesterf het, kan 
geniet. Tot vandag toe is die wêreld egter gevul met mensgemaakte 
taboes wat mense kultureel, godsdienstig, etnies en nasionaal verdeel.

Paulus wys daarop dat God se plan van ware versoening die uit- 

Die tempel se “middelmuur” 
In die Nuwe Testament word die Griekse woord mesotoichon, wat  

“middelmuur” beteken, slegs in Efesiërs 2:14 gevind. Die Griekse woord  
phragmos, vertaal as “van skeiding” in dieselfde vers, beteken ’n “hei-
ning” en word soms vertaal as “lanings” (Matteus 21:33; Markus 12:1; 
Lukas 14:23).

Die betekenis van hierdie woorde dui daarop dat Paulus se uitdruk-
king “middelmuur van skeiding” verwys na een of ander hindernis 
wat mense verdeel, soos ’n heining of muur. Hier is ’n kort geskiede-
nisles nuttig.

Flavius Josephus was ’n eerste-eeuse Joodse historikus van ’n 
priesterlike familie. In sy boek Wars of the Jews het hy beide Griekse 
terme—in afsonderlike kontekste—gebruik vir ’n spesifieke balus- 
trade of versperring by die Jerusalem tempel (Boek 5, hoofstuk 5,  
seksie 2 en 6).

Watter hindernis het Paulus se vergelyking ontlok met die skeiding 
wat tussen heidene en Jode bestaan het? Dit was die muur wat deur  
die Jode opgerig is om die buitenste voorhof van die heidene, te iso-
leer—die gebied van die Joodse tempelkompleks waar heidene toe-
gelaat is—van die binneste gebied rondom die tempel self waar alle 
heidene verban was. 

The New International Commentary of the New Testament: The 
Book of Acts, verduidelik: “Sodat geen heiden onwetend die verbode 
gebiede binnegaan het nie, is kennisgewings in Grieks en Latyn aan 
die versperring aan die voet van die trappe, wat tot die innerlike ge- 
bied gelei het, aangebring, en hulle was gewaarsku dat dood die straf 
was vir verdere ingang.

“Twee van hierdie kennisgewings (beide in Grieks) is gevind—een 
in 1871 en een in 1935—waarvan die teks sê: ‘Geen buitelander [hei-
den] mag binne die versperring ingaan wat die tempel en omheinde 
plek omring nie. Enigiemand wat gevang word as hulle dit doen, sal 
net homself kan blameer vir sy daaropvolgende dood’” (1974, bl. 434).

Menslik opgerigte hindernisse 
Die oprigting van daardie fisiese muur in die buitenste hof van die  

tempel was nie in die Skrif beveel nie. God het nooit enige bevel 
uitgereik om dit op te rig nie. Vir Paulus was hierdie versperring wat 
deur die Jode opgerig is ’n gepaste simbool van die vyandskap wat 
Jode en heidene vir mekaar gehad het.

Beide interne en historiese bewyse dui 
daarop dat Paulus in die tronk was toe hy sy 
sendbriewe, Efesiërs en Kolossense, geskryf 
het. Die rede vir sy gevangenisstraf verduidelik 
waarskynlik waarom hy gekies het om die 
term middelmuur van skeiding in Efesiërs 2:14 
te gebruik om mensgemaakte en diskrimi- 
nerende bevele wat mense vervreem en ver-
deel, weer te gee.

Paulus se gevangenisstraf het voortgespruit 
uit ’n valse aanklag dat hy ’n heiden saam met  
hom verby ’n verbode kontrolepunt in die tem- 
pelkompleks geneem het (Handelinge 21:29). 
In ’n artikel getiteld The Wall Is Gone, gee Craig  
McMahon hierdie onthullende waarneming van 
waarom daardie “muur van skeiding” waar- 
skynlik so prominent in Paulus se denke was.

“Die belowendste [verduideliking] … iden-
tifiseer die ‘middelmuur’ met die tempelmuur 
wat die Buitenste Hof van die heidene van die 
verskillende binnehowe van die Jode afgesny 
het. Retories gesproke funksioneer hierdie tem- 
pelmuur as ’n aangrypende metafoor van die 
sosiale en geestelike uitsluiting van die heidene 
deur die Jode. Geen heiden is toegelaat om 
verder as hierdie vyfvoet hoë klipmuur in die 
Joodse gedeelte van die tempel te gaan nie …

“Histories gesproke het dieselfde tempel-
muur ’n deurslaggewende rol gespeel in die 

verloop van Paulus se bediening. Handelinge 
21:26-36 vertel die verhaal van Paulus wat 
gesien is in die uitsluitlik Joodse gebied van 
die tempel met ’n paar vreemdelinge, waarvan 
een, Trófimus van Éfese, veronderstel was om 
’n heiden te wees.

“Joodse aanbidders het Paulus gegryp en 
die beskuldiging gemaak dat ‘Hy het ook nog 
Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige 
plek ontheilig’ (vers 28). Hierdie aanklag het 
beweer dat Paulus skuldig was deur hulp aan 
die heidene te verleen in die oortreding van die 
skeidsmuur …

“As Paulus in werklikheid Efesiërs geskryf 
het gedurende hierdie lang tydperk van ge- 
vangenisstraf … dan kan die erkenning in 
Efesiërs 3:1 (‘Ek, Paulus, die gevangene van 
Christus Jesus vir julle wat heidene is) ’n his-
toriese herinnering aan sy inhegtenisneming 
wees omdat hy na bewering die beperkings 
van die tempelmuur oortree het …

“Paulus se melding van die skeidsmuur … 
pas by die waarskynlike historiese konteks van 
Efesiërs en is ook goed geskik vir die retoriese 
doeleindes van hierdie gedeelte—naamlik 
die uitbeelding van die voormalige skeiding 
tussen Jood en Heiden en die nuwe orde wat 
in Christus geskep is” (Review and Expositor, 
Spring 1996, bl. 262).

Paulus Gevange Geneem oor 
’n Mensgemaakte Taboe
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Hy het die punt gemaak dat die hoop en geestelike toekoms van 
die Christen heidene is om deel te neem aan die beloftes wat aan 
die “nasies” van Abraham se “saad” gemaak is—nie om die Jode te 
verwerp nie. En die Jode moet ook nie die heidene verwerp nie. Die 
langdurige hindernisse tussen Jode en heidene moes afgebreek word. 
(Maak seker dat u ook “Paulus Gevange Geneem oor ’n Mensge-
maakte Taboe” op bladsy 107 lees.)

Sodra ons verstaan dat dit mensgemaakte etniese, geslags-, gods-
dienstige en kulturele vooroordele is wat werklik in die pad van die 
vrede en eenheid, wat Paulus aanspreek, staan, dan begin die res van  
sy uitlatings sin maak. Die hooffokus van Paulus se boodskap in 
Efesiërs is “dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die 
liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evan-
gelie” (Efesiërs 3:6).

Die grootste leefstylveranderinge moes gemaak word, nie deur 
Joodse Christene nie, maar deur Christen heidene. Daarom vertel  
Paulus vir hierdie heidense bekeerlinge dat, “julle nie meer moet wan-
del soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle 
gemoed nie—mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd 
van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die 
verharding van hulle hart” (Efesiërs 4:17-18).

Onkunde vervreem mense van “die lewe van God” soos geopen- 
baar deur Sy dienaars, die apostels en profete wat die Skrif geskryf  
het (Efesiërs 2:19-20). Wanneer valse oortuigings as “waarheid” aan-
gebied word, word hulle kragtige middels van misleiding.

Tradisies wat die mensdom verblind 

In Efesiërs en Kolossense vind ons verskeie nou verwante gedeeltes 
wat menslike tradisies aanspreek en waarsku teen die oorlewering aan 
hul bedrieglikheid. In een gedeelte voeg Paulus hierdie misleidende 
menslike tradisies saam in die frase “wet van gebooie wat in inset-
tinge bestaan” (Efesiërs 2:15).

Let op hierdie waarskuwing wat Paulus aan diegene in Kolosse 
gegee het: “Pas op dat niemand julle as ’n buit wegvoer deur die 
wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van 
die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens 
Christus nie” (Kolossense 2:8). Die idees wat Paulus in Kolosse beveg 
het was nie Bybelse idees nie, maar wêreldse filosofiese idees wat in 
menslike tradisie gewortel is.

skakeling van hindernisse wat mense skei en wat teen die bedoeling 
van die Skrif is, vereis. Soos hy aan die Galasiërs verduidelik het, 
“Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry-
man nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in 
Christus Jesus” (Galasiërs 3:28).

Het Paulus die heidense bekeerlinge in Efese geleer om die Jode  
te verwerp? Nee, die dryfkrag van sy opmerkings was net die teen- 
oorgestelde.

Byna onmiddellik nadat die Romeinse leërs 
die stad Jerusalem en sy tempel in nC 70 ver-
nietig het, het intense vooroordeel teen Joodse 
oortuigings en gebruike soos ’n veldbrand 
dwarsdeur die Romeinse Ryk versprei. Toe, na 
die dood van Paulus en Johannes, het daardie 
vooroordeel gelei tot die eerste groot “afval” van 
die Nuwe Verbondsleer soos verduidelik deur 
Christus se apostels (2 Tessalonisense 2:3).

Voor daardie vernietigende gebeurtenis 
het die oorwegend heidense gemeentes wat 
Paulus gestig het, “navolgers geword van die 
gemeentes van God wat in Christus Jesus is 
in Judea” (1 Tessalonisense 2:14). Hulle het 
dieselfde geestelike manier van lewe gevolg 
wat die Joodse Christene beoefen het.

Na die val van Jerusalem het daardie 
manier van lewe egter baie moeiliker geword. 
’n Hoër vlak van geloof en moed was nodig 
wat baie bekeerlinge nie gehad het nie. Die 
gevolg is dat wêreldse vooroordele teen alle 
dinge wat Joods was, die heidense Christen- 
skap begin binnedring het. Verwronge sienings 
van Paulus se geskrifte wat “ongeleerde en 
onvaste” leiers gebruik het om die lewenswyse 
en patroon van aanbidding, wat die voormalige 
heidense Christene van hulle Joodse broers 
nagevolg het, is ondermyn (2 Petrus 3:16).

Van die laaste deel van die eerste eeu 
tot deur die vierde eeu, het die deel van die 

Christelike godsdiens wat deur historici aandag 
gegee is, dramatiese veranderinge aanvaar. ’n 
Nuwe konsep van “progressiewe openbaring” 
het kerkleiers toegelaat om leerstellings te her-
sien om by hulle persepsies van kerkbehoeftes 
te pas—in plaas daarvan om streng te hou 
by die leringe wat deur die apostels oorhandig 
is. Die hele lewenswyse wat deur die apostels 
geleer is, is geleidelik verlaat totdat dit wat die 
meeste beskou het as die Christelike gods-
diens, min ooreenkoms met die oorspronklike 
apostoliese leringe gehad het.

Jesus het geweet dat hierdie verwronge, 
wetsverwerpende vorm van Christenskap na 
vore sou kom. Hy het gewaarsku: “Baie sal in 
daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie 
in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels 
uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen 
nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle 
nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat 
die ongeregtigheid werk!” (Matteus 7:22-23).

Diegene wat getrou bly aan die lering van 
die apostels gebruik konsekwent die Skrif 
as die grondslag vir hoe hulle leef. Dus het 
die Kerk wat Jesus gebou het, ’n “klein kud-
detjie” gebly, soos Hy Sy volgelinge genoem 
het (Lukas 12:32). (Vir meer inligting oor hoe 
daardie “klein kuddetjie” oorleef het tot van- 
dag toe, versoek of laai ons gratis boekie,  
The Church Jesus Built, van die internet af.)

Die Korrupsie van die  
Apostoliese Christendom
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Die onvoldoende en misleidende vertaling 
van ’n gedeelte in Kolossense 2 in sommige 
Bybelweergawes word dikwels gebruik om die 
gebrekkige oortuiging dat God se wet “uitge-
delg” is deur Jesus Christus, te ondersteun, 
deur verkeerdelik te beweer dat Hy dit “weg-
geruim het deur dit aan die kruis vas te nael” 
(met behulp van die woorde van vers 14).

Die betrokke vers is Kolossense 2:14, wat 
verwys na Christus “en die skuldbrief teen 
ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, 
uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die 
kruis vas te nael.” Sê dit dat God se wet uit-
gewis of vasgespyker was aan die kruis, soos 
baie beweer?

Laat ons eers daarop let dat God se wet 
nie iets is wat “teen ons” is nie. In teendeel, 
dit is “heilig en regverdig en goed” (Romeine 
7:12). Die Skrif verwys altyd daarna as ’n seën 
vir die mensdom.

Christus het inderdaad iets uit die pad 
geneem wat aan Sy kruis vasgespyker was. 
Maar daardie iets was die rekord van ons son-
des—ons oortredinge—nie God se wet nie. 
’n Noukeurige blik op Paulus se oorspronklike 
bewoording in die Grieks bewys dat dit so is.

Die Griekse woord vertaal as “uitgedelg” 
of “uitgevee” (Nuwe Lewende Vertaling) in 
Kolossense 2:14 is exaleipho. Dit beteken “om 
te was, of om heeltemal te smeer … om weg 
te vee, af te vee, uit te wis” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testa-
ment Words, 1985, “blot out”).

Die Skrif gebruik altyd exaleipho met ver- 
wysing na die uitwissing van sonde, nie die 
wet nie. In Handelinge 3:19 gebruik Petrus 
hierdie woord wanneer hy sy luisteraars aan-
moedig “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, 
sodat julle sondes uitgewis kan word.”

In die Ou Testament word die Hebreeuse 
woord machah—vertaal “uitvee” of “uitdelg” 

(soos exaleipho) gebruik vir oortredings en 
sondes. Jesaja haal God aan en sê, “Ek, Ek 
is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil 
…” (Jesaja 43:25; vergelyk Psalm 51:3, 11; 
Eksodus 32:31-33). Slegs sondes, of mense 
wat daarop aandring om sondaars te bly, word 
uitgewis, nie God se wet nie. Dit word duidelik 
namate ons die volgende frase wat Paulus in 
Kolossense 2:14 gebruik, ondersoek.

Die “skuldbrief” 

Die Romeine het twee dinge aan die kruis 
vasgespyker ten tyde van Jesus Christus se 
kruisiging: Jesus self, en ’n inskripsie dat Hy 
“koning van die Jode” was—die aanklag van 
verraad teen Rome waarvoor Hy tereggestel is.

Maar Paulus voeg by dat iets anders ook 
(figuurlik) vasgespyker was aan Jesus Christus 
se kruis—”die skuldbrief teen ons … met sy 
insettinge.” Die frase vertaal “skuldbrief …  
met sy insettinge” is cheirographon tois dog-
masin in die oorspronklike Grieks. Dit is die 
enigste plek waar dit in die Nuwe Testament 
verskyn.

Die Friberg Lexicon verduidelik cheirograp-
hon dogma as ’n “streng handgeskrewe doku-
ment; in juridiese aangeleenthede ’n skuld-
brief, rekord van skuld; ’n verband; figuurlik in 
[Kolossense] 2.14 nie as die wet self nie, maar 
as die rekord van aanklagte … wat teen ons 
gestaan het en wat God simbolies verwyder 
het deur dit aan die kruis vas te spyker” (Bible 
Works software, klem bygevoeg).

Vine’s Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words verduidelik 
verder: “Dit beteken ’n memorandum van 
skuld, ‘’n skrywe met die hand’ wat in open-
bare en private kontrakte gebruik was, en dit 
is ’n tegniese woord in die Griekse papyri. ’n 
Groot aantal antieke notas van die hand is 

gepubliseer en Dr. Deissmann sê hiervan: ‘’n 
Onveranderlike formule in hierdie dokumente 
is die belofte om die geleende geld terug te 
betaal, “Ek sal betaal”; en hulle is almal in die 
skuldenaar se eie hand, of, as hy nie kon skryf 
nie, in die handskrif van ’n ander wat hom 
verteenwoordig, met die uitdruklike opmerking, 
“Ek het vir hom geskryf”‘…

“In die beroemde Florentynse papirus van 
nC 85 gee die goewerneur van Egipte hierdie 
bevel in die verloop van ’n verhoor,—’Laat die  
skrif deurkruis word,’ wat ooreenstem met die  
‘uitdelging’ van die ‘skuldbrief’ van Kol[ossense] 
2:14” (Graham Scroggie, forward to Vine’s, 
“Logos Library System,” 1997).

Die Theological Dictionary of the New Tes-
tament voeg die volgende by: “Die punt van 
die metafoor van die nota van skuld is eerder 
om die vorige stelling te onderstreep … [dat] 
God sondes vergewe het. Hy het die nota van 
skuld gekanselleer deur dit te neem en aan die 
kruis van Christus vas te maak” (Gerhard Kittel, 
1995, Vol. 9, bl. 436, klem bygevoeg).

In die taal van Paulus se tyd was hierdie 
woord geassosieer met ’n handgeskrewe wet-
tige skuld of ’n straf verskuldig, nie met God 
se wet nie.

Die laaste woord wat ons sal ondersoek, 
is “insettinge” soos gebruik in “skuldbrief teen 
ons wat met sy insettinge …” Die Griekse 
woord wat hier gebruik word, is dogmasin, 
wat dui op “’n mening, (’n openbare) bevel” 
(Robert Thomas, New American Standard 
Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries, 
1999). Hierdie uitdrukking was gebruik vir ’n 
amptelike handgeskrewe vonnis of aanklag 
teen iemand vir die oortreding van ’n wet.

Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hierdie 
vers as: “Hy het die dokument met voorskrifte 
wat as klagstaat teen ons gedien het, uitgevee 
en dit vir goed weggevat deur dit aan die kruis 
vas te spyker.”

Die Boodskap Bybel vertaal dit as: “Wat 
gebeur het, kan ook so gestel word: ons elk- 
een het ’n rekening van al ons sonde en ’n 
rekening moet ’n mens mos betaal. Wat met 

ons moes gebeur oor al die skuld is uiters 
slegte nuus vir ons. God het egter hierdie 
rekening met al ons skuld uit ons hande kom 
vat. Nou staan die skuld nie meer teenoor ons 
naam nie. Ons rekening hang nou aan die 
kruis. Jesus wat ook aan die kruis gesterf het, 
het daardie skuld vir ons betaal.”

Wat het by die kruisiging gebeur? 

’n Goeie manier om dit te visualiseer, is 
om ’n detail van wat by Christus se kruisiging 
gebeur het, in ag te neem: “En bokant sy hoof 
het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT 
IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE”  
(Matteus 27:37). Die Nuwe Lewende Vertaling 
sê: “’n plakkaat, met die rede vir Jesus se 
kruisiging daarop bokant sy kop vasgesit.”

Joodse godsdienstige leiers het Jesus 
daarvan beskuldig dat hy ambisies gehad het 
om die keiser as koning van die Jode te ver-
vang. Hulle presiese aanklag voor Pilatus was, 
“Elkeen wat homself koning maak, kom in 
verset teen die keiser” (Johannes 19:12).

Dit verklaar Pilatus se vraag aan Jesus, “Is 
U die Koning van die Jode?” (Matteus 27:11). 
Toe Jesus geweier het om Homself te verde-
dig, het Pilatus ingestem tot die aanklag wat 
deur die leiers van die Jode aan hom gebring 
is en dit aan Christus se kruis vasgespyker by 
Sy kruisiging.

Die handgeskrewe bevel wat Pilatus bo 
Christus se kop vasgespyker het, het die amp-
telike aanklag waarvoor Jesus gekruisig is, in 
die openbaar verklaar. Dit impliseer valslik dat 
Jesus skuldig was aan verraad teen die keiser.

Daarom was Jesus amptelik tereggestel 
as ’n oortreder. Daardie aanklag was onwaar. 
Maar deur die doodstraf te aanvaar vir daar-
die valse aanklag, het Hy die plaasvervanger 
sondedraer geword vir die wettige aanklagte 
wat God teen ons het. Hy het die aanklagte 
van ons oortredinge wat die dood vereis, “uit-
gedelg” deur daardie aanklagte op Homself te 
neem. Deur dit te doen, het Hy die vergifnis 
van sonde moontlik gemaak (Kolossense 2:13).

Wat was “Uitgedelg” deur 
Jesus Christus se Dood?
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Hy gebruik dieselfde woord vir “gebooie” wanneer hy skryf van “die 
wet van gebooie wat in insettinge bestaan” in Efesiërs 2:15. Hierdie 
Griekse woord entole is direk verwant aan die Griekse woord entalma, 
ook vertaal as “gebooie”—met verwysing na “gebooie en leringe van 
mense”—in Kolossense 2:22. 

Die punt is dat Paulus se gebruik van entole (Efesiërs 2:15) en 
entalma nie beperk is tot God se gebooie nie. Om te beweer dat hier-
die woorde in Efesiërs en Kolossense altyd geïnterpreteer moet word 
as verwysing na God se wet, is sonder steun. Beide woorde kan, en 
word dikwels, gebruik in ander maniere.

En in Efesiërs en Kolossense gebruik Paulus hulle albei met ver- 
wysing na gebooie van mense. Dit word selfs duideliker as ons addi- 
sionele woorde wat Paulus gebruik het, ondersoek.

“Insetttinge”
Die Griekse woord wat in Die Bybel 1933/1953 vertaling as “inset-

tinge” in Efesiërs 2:15 en Kolossense 2:14 vertaal is, is dogma. Dit 
word verskeie kere as “vereistes”, “bevele” of “regulasies” in ander 
vertalings gebruik. Soos die woorde hierbo beskryf, is die betekenis 
daarvan nie beperk tot Bybelse wette of Bybelse bevele nie.

Tegnies beteken die Griekse woord dogma “geformaliseerde reël 
(of stel reëls) wat voorskryf wat mense moet doen” (Greek-English 
Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, 1988). 
Dogma word algemeen vertaal as “verordening” en verwys na veror-
deninge wat deur die mens of God gemaak is. Dit is beslis nie beperk 
tot Bybelse bevele of wette nie. Paulus gebruik dit in beide Efesiërs 
2:15 en Kolossense 2:14 in die konteks van mensgemaakte vereistes en 
regulasies.

Dogma was so ’n algemene Griekse woord dat dit in verskeie taale 
ingesluit is. “Dogma” word gedefinieer as: “’n Gesaghebbende begin-
sel, geloof of verklaring van idees of mening, veral een wat as absoluut 
waar beskou word” (The New American Heritage Dictionary). Ons ge- 
bruik die Afrikaanse byvoeglike “dogmaties” om vasbeslote of onwrik- 
bare stellings en menings te beskryf. Dit stem nou ooreen met Paulus 
se gebruik van die Griekse woord dogma in Efesiërs en Kolossense.

’n Variasie van dogma is die Griekse werkwoord dogmatizo, wat 
beteken “onderdanig te wees deur reëls of ordinansies, verpligtend” 
of, in passiewe vorm soos in Kolossense 2:20, om “onderworpe aan 
insettinge te wees” (Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Early Christian Literature, 2000, bl. 254).

Dit was ook menslike tradisies—nie God se wet nie—wat Paulus in 
Efese teengestaan het. Ons kan dit bevestig deur beide die betekenis 
en gebruik van sekere sleutel Griekse woorde wat Paulus in Efesiërs 
2 gebruik, te ondersoek en dit te vergelyk met soortgelyke of identiese 
Griekse woorde in Kolossense 2.

In die Bybel verwys die woord “gebooie” oor die algemeen na die  
gebooie van God. Maar dit is nie altyd die geval nie. Die konteks waar- 
in ’n opdrag gegee word sal normaalweg sy bron openbaar. Byvoor-
beeld, ’n “gebod” kan afkomstig wees van menslike heersers, militêre 
bevelvoerders of ander wat daarop aanspraak maak dat hulle gesag 
het—ongeag of hulle aanspraak op gesag wettig is.

Hierdie feit is belangrik. In Titus 1:14 gebruik Paulus die Griekse 
woord entole vir “gebooie” wat hy duidelik as “van mense” bestempel. 

Paulus verduidelik in Kolossense 2:17 dat 
God se weeklikse Sabbatdag en heilige feeste 
“’n skaduwee is van die toekomstige dinge” 
(Vers 17). Baie dink hy het dit gesê om hulle te 
verlaag en te wys waarom hulle onnodig is vir 
Christene. Die werklikheid is net die teenoor-
gestelde. Paulus het hulle blywende belangrik-
heid vir ons bevestig.

In die Griekse taal is die woord mello, 
vertaal “om te kom”, ’n huidige aktiewe deel-
woord. Dit dui duidelik op gebeure nog in die 
toekoms. Volgens The Complete Word Study 
Dictionary: New Testament, beteken mello 
“om op die punt te wees om iets te doen of te 
ly, om op die punt te wees, ophande” (Spiros 
Zodhiates, 1992, bl. 956). Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testa-
ment Words verduidelik die betekenis daarvan 
as “op die punt (om iets te doen), dikwels word 
die noodsaaklikheid, en dus die sekerheid van 
wat moet gebeur, geimpliseer (1985, “Come, 
Came,” bl. 109). 

Paulus sê dat die Sabbat en Heilige Dae, 
wat die Kolossense gevier het deur fees te vier 

volgens die Bybelse opdrag, deur God gegee 
is om toekomstige gebeure te voorafskadu—
dinge wat nog moet kom. Die grammatika van 
Paulus se stelling vereis hierdie betekenis.

Toe God die eerste keer beveel het dat 
hierdie “feestye van die Here” nagekom moet 
word (Levitikus 23:2-4), was elke gebeurtenis 
wat hulle op gedui het nog in die toekoms. 
Selfs vandag moet die meeste van die gebeure 
wat deur hierdie feeste voorafskadu word, nog 
vervul word in God se plan.

Hierdie heilige dae het nog altyd God se 
beloftes om in menslike sake in te gryp deur 
Jesus Christus aangekondig. Hulle dui op die 
vervulling van Sy meesterplan om verlossing 
aan die hele mensdom te bied deur Jesus 
Christus. Daarom is hulle temas en simboliek 
onomwonde Christen.

Paulus het dit verstaan en geleer. Vir vol-
ledige besonderhede oor die betekenis en  
die Christelike betekenis van God se feeste, 
versoek u gratis kopie van ons boekie God’s  
Holy Day Plan: The Promise of Hope for All 
Mankind.

Wat Beteken “Skaduwee van 
die Toekomstige Dinge”?
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as ’n geheel of gedeeltelik. Maar, soos die woord gebooie, is dit nie 
uitsluitlik beperk tot die Bybelse wet nie.

Benewens goddelike wetgewing kan dit ook beteken: “’n prosedure 
of gebruik soos ’n gewoonte, ’n reël, beginsel of norm wat posgevat 
het” (Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature, bl. 677). Nomos se betekenis is so omvangryk en 
kan verwys, en dikwels ook, verwys na gebruike, beginsels of wette 
wat nie deel van die wet van God is nie. 

Die ongemaklike uitdrukking “wet van gebooie wat in insettinge 
bestaan” kan meer akkuraat gestel word as “die reël van verordeninge 
vervat in regulasies” gemaak deur mense. Dit sou Paulus se beoogde 

Paulus se gebruik van hierdie woorde is duidelik. Hy gebruik die 
woord insettinge (dogma in Kolossense 2:14 en Efesiërs 2:15, dogma-
tizo in Kolossense 2:20) wat menslik opgelegde regulasies en reëls 
beteken—die “wêreldse voorskrifte” (Nuwe Lewende Vertaling). Die 
konteks van sy uitlatings maak dit duidelik dat dit sy beoogde beteke-
nis was. In beide briewe (Efesiërs en Kolossense) spreek Paulus dog-
matiese, mensgemaakte bevele aan wat mense van mekaar skei.

God se wet is nooit ’n faktor wanneer Paulus hierdie mensgemaakte 
insettinge bespreek nie. Nie sy woorde of sy grammatika in daardie 
kontekste gee bevestiging aan so ’n gevolgtrekking nie. Dit is egter die 
mees algemene gevolgtrekking wat aangebied word—sonder meriete—
uit hierdie gedeeltes.

Diegene wat probeer om God se wet die fokus van Paulus se kom-
mentaar te maak, bring hulle eie vooroordele in sy uitlatings in. Hulle 
doen dit omdat sulke tradisies vir honderde jare teologiese denke beïn-
vloed het. Hierdie anti-wet, anti-Joodse denke word egter tans verwerp 
deur sommige van vandag se mees kundige geleerdes.

Lank gelede het Paulus sy vinger op die werklike oorsaak van hier- 
die denke geplaas toe hy geskryf het: “Want die sondige natuur is altyd  
vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit 
is in sy aard. Dit is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur 
beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie” (Romeine 8:7-8, 
Nuwe Lewende Vertaling). Solank vyandigheid teenoor God se wet 
menslike denke oorheers, sal die mensdom nooit vrede bereik nie. 
God se oplossing is om Sy wette in ons harte en gedagtes te skryf.

Vir dit om te gebeur, moet ons eers van ons redenasie van daardie 
menslike tradisies, wat in stryd is met God se wette is—tradisies wat 
vyandigheid en verdeeldheid bevorder in plaas van vrede, liefde en 
eenheid, afsien. Die ware Christelike lering is, “Want dit is die liefde 
tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie”  
(1 Johannes 5:3). 

Paulus se gebruik van “wet” in Efesiërs 2:15

Ons kom nou by die betekenis van die Griekse woord vertaal as 
“wet” soos gebruik deur Paulus in die frase, “die wet van gebooie 
wat in insettinge bestaan” (Efésiërs 2:15). Daardie Griekse woord is 
nomos, wat met ’n wye verskeidenheid betekenisse gebruik kan word.

In die Nuwe Testament word nomos oor die algemeen gebruik vir 
Bybelse wetgewing, veral die Torah (die vyf boeke van Moses), hetsy 

Die volgende aanhaling uit ’n boek deur Dr. 
Troy Martin, professor in Godsdiensstudies aan 
Chicago’s Saint Xavier Universiteit, op Paulus 
se brief aan die Kolossense, bied ’n effektiewe 
weerlegging van die algemene, maar valse 
argument, dat Paulus Christelike heidene ge- 
leer het om nie die heilige dae wat deur die 
Jode gebruik is, waar te neem nie. 

“Slegs deur tydopneming heeltemal te 
vermy of deur getrou te bly aan die Joodse 
kalender [kon] die Pauline-gemeenskappe 
afgodiese alternatiewe ontsnap. Ander tyd-
houstelsels noem die dae en die maande na 
heidense gode en die seisoene was deur hei-
dense rites aangewys.

“Daarteenoor onderskei die Jode die sei-
soene deur feeste wat natuurlik geen heidense 
konnotasies gehad het nie. Hulle herken die 
maande deur nuwe mane, en hierdie maande 
word met behulp van landbouterme vernoem. 
Hulle wys die week aan deur die Sabbatte, en 
in plaas daarvan om weeksdae name te gee, 
begin hulle vanaf die Sabbat en nommer die 
week van een tot ses. Die enigste opsies wat 

vir Paulus en sy gemeentes beskikbaar was, 
was Joods, heidens of geen tydopneming nie, 
en die bewyse dui daarop dat hulle eersge-
noemde gekies het.

“Die verwysings na tyd in Paulus se send- 
brief aan die Korintiërs weerspieël die uitsluit-
like aanvaarding van ’n Joodse kalender. Selfs 
in ’n plek soos Korinte, praat Paulus van die 
eerste dag van die Sabbat (… 1 Korintiërs 
16:2), nie die dae van die son nie. Hy bou ’n 
grondige argument gebaseer op die feeste van 
pasga en ongesuurde brode (1 Korintiërs 5:6-
8) deur die Korintiërs te vermaan, ‘Laat ons 
dan feesvier’ (1 Korintiërs 5:8).

“Hoewel die tydelike verwysings in Paulus 
se briewe yl is, verskaf 1 Korintiërs sterk be- 
wyse vir die Pauliniese-aanvaarding van die 
Joodse godsdienstige kalender. Benewens 
1 Korintiërs, toon die weergawe van Paulus 
en die Christelike gemeenskappe in die boek 
Handelinge dat die Christene aan die Joodse 
kalender getrou gebly het” (By Philosophy and 
Empty Deceit: Colossians as Response to a 
Cynic Critique, 1996, bl. 125-127).

Die Kalender wat Deur die 
Vroegste Heidense Christene 
Gebruik was
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maak het. Hy beklemtoon dat Christus se voorbeeld die regte maatstaf 
vir alle verhoudings is.

Hy som dit so op: “Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat 
soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van  

betekenis beter weerspieël het.
In Efesiërs 2:15 verklaar Paulus bloot dat Jesus Christus—in Sy 

“vlees” (deur Sy dood vir ons sondes)—menslike regulasies wat deur 
mense uitgedink is as die kriteria om ander te oordeel, kragteloos ge- 

Paulus het die Christelike heidene in 
Kolosse gewaarsku, “Wees op julle hoede en 
laat niemand julle op sleeptou neem met ’n 
leë, misleidende filosofie wat wel rekening hou 
met menslike tradisie en met wêreldse magte, 
maar nie met Christus nie” (Kolossense 2:8, 
Nuwe Lewende Vertaling). Sommige glo Paulus 
het hier vir hulle gesê om diegene wat leer 
dat God se wette rakende die Sabbat, feeste, 
dieetbeperkings, ens., nog steeds in werking 
was, te vermy. Hierdie idee is vals, soos Paulus 
self elders geleer het dat Christene—Jood en 
heiden gelyk—hierdie wette moet onderhou.

Die deeglikste beskrywing van die filosofie 
waarteen Paulus eintlik teen gewaarsku het in 
Kolossense, word gevind in Kolossense 2:20-
23. Die asketiese aansprake op meerder-
waardigheid is gebaseer op hul misleidende 
“selfuitgedinkte godsdienstige toewyding, self-
vernedering en streng liggaamlike dissipline 
het hierdie voorskrifte nogal die reputasie dat 
hulle wysheid bevat” (vers 23, Nuwe Lewende 
Vertaling).

Paulus dui aan dat die aanprysing van hul  
asketiese sienings as gelykstaande aan, en in  
harmonie met die basiese beginsels of elemen- 
têre dinge van die kosmos wat in Grieks die 
basiese beginsels van die omliggende wêreld 
beteken, is wat die filosofie sy aantrekkings-
krag gegee het.

Die ontleding van Dr. Troy Martin, profes-
sor in Godsdiensstudies aan Chicago se Saint 
Xavier Universiteit, van die grammatika en sin- 
taksis van verse 20-23 werp lig op die hoof- 
komponente van die filosofie se self-aanprysing 

van “wysheid” wat Paulus verwerp.
Vers 23 lees: “Met hulle selfuitgedinkte 

godsdienstige toewyding, selfvernedering en 
streng liggaamlike dissipline het hierdie voor- 
skrifte nogal die reputasie dat hulle wysheid 
bevat. Inderwaarheid is hulle nutteloos vir die 
beheer van die sondige geaardheid” (Nuwe 
Lewende Vertaling).

Professor Martin verduidelik: “Hoewel 
Kolossense 2:20-23 sintakties een van die 
moeilikste sinne in die Nuwe Testament is, 
kan dit verstaan en voldoende vertaal word … 
en dus belangrike inligting oor die opposisie 
verskaf.

“Sedert die praktyke vermeld in die apo- 
dosis [die resultate klousule van ’n voorwaar-
delike sin] nie die is van die lesers nie en aan- 
gesien die skrywer sy lesers waarsku teen die 
aanneming van hul teenstanders se praktyke, 
het hierdie tipe dogmatisering wat in die apo-
dosis genoem was, waarskynlik ontstaan met 
die opposisie.

“Hierdie waarskynlikheid word verhoog 
omdat v.20, wat die elemente van die kosmos 
as die basis vir die dogmatisering beweer, in 
ooreenstemming is met v.8 wat dieselfde ele-
mente vestig as die basis vir die teenstanders 
se filosofiese tradisie. Hierdie waarskynlikheid 
word verder verhoog omdat die frase, ‘volgens 
die gebooie en leringe van mense’ wat in v.22 
gebruik word om die dogmatisering te beskryf, 
soortgelyk is aan die frase, ‘volgens die oorle-
wering van die mense’, wat in v.8 gebruik word 
om die teenstanders se filosofiese metode te 
beskryf.

“Verder impliseer die eksplisiete, dogma-
tiese voorbeelde wat in v.21 gegee word, ’n 
besliste situasie waarteen die skrywer reageer. 
Hierdie asketiese vermanings behoort waar- 
skynlik aan die teenstanders omdat v.23 hul 
streng behandeling van die liggaam staaf en 
v.16 noem hul besware teen die Kolossense se 
kos en drank.

“Die verwysing na die reputasie van die 
menslike gebooie en leringe in v.23 impliseer 
’n spesifieke, herkenbare tradisie wat anders 
is as die Christelike tradisie van die skrywer en 
sy lesers …

“Daar is verskeie eienskappe oor die teen- 
standers wat uit hierdie gedeelte kom. Eerstens 
raak hulle betrokke in dogmatisering gebaseer 
op ’n bepaalde artseny [hul ontleding van die 
basiese beginsels van die wêreld]. Hul dog-
matisering spruit uit ’n oorweging van die ele-
mente van die kosmos [d.w.s. die omliggende 
wêreld] en hou verband met die onthouding 
van verbruikersgoedere [“dinge wat deur die 
gebruik bestem is om te vergaan,” vers 22, 
Nuwe Lewende Vertaling] wat nie natuurlik 
voorkom nie.

“Tweedens is hul dogmatisering ooreen-
stemmend met ’n opvatting dat hulle inwoners 
van die kosmos [weer, die omliggende wêreld] 
is.

“Derdens is hul dogmatisering ook ooreen-
stemmend met menslike gebooie en leringe 
wat ’n reputasie vir wysheid het. Hierdie ge- 
booie en leringe het ’n positiewe reputasie 
omdat hulle betrekking het op wilsaanbidding 
en nederigheid. Hierdie nederigheid is nie sosi-
ale nederigheid wat agting vir ander toon nie, 
maar ’n asketiese nederigheid weerspieël in 
streng behandeling van die liggaam.

“Die teenstanders sou … hul dogmati-
sering beskou as ’n positiewe program wat 

diegene wat die kosmos bewoon, korrek inte- 
greer in die kosmiese orde” (By Philosophy and 
Empty Deceit: Collossians as Response to a 
Cynic Critique, 1996, bl. 55-56).

Met hierdie en ander oorwegings sluit Pro- 
fessor Martin af: “Die hele komplekse relatiewe 
klousule in [Kolossense] 2.23 wat die menslike 
gebooie en leringe verander en die apodosis 
afsluit [die resultaatklousule] van die voorwaar- 
delike sin wat begin het in v.20, kan nou ver-
taal word. Inderdaad, die hele voorwaardelike 
sin van Kolossense 2:20-23 kan soos volg 
vertaal word:

“As julle saam met Christus gesterf het, 
besluit julle enigiets vir julleself van die ele-
mente van die kosmos asof julle in die kosmos 
woon [dit wil sê, die omliggende wêreld orde]? 
Besluit jy enigiets vir jouself soos “Moenie enige 
van die dinge wat bestem is vir vernietiging 
deur menslike gebruik, hanteer of proe nie?” 
Besluit jy enigiets vir jouself volgens menslike 
gebooie en leringe wat ter vervulling van die 
vlees is, alhoewel hulle ’n reputasie het vir 
wysheid as gevolg van wilsaanbidding en ’n 
nederigheid wat bestaan uit strengheid aan 
die liggaam, nie (’n nederigheid) wat bestaan 
uit eer aan enigiemand nie?’“ (ibid., bl. 54-55, 
klem in oorspronklike).

Hierdie eienskappe, sluit Professor Martin 
af, blyk te wys op die asketiese Siniese filoso-
fie as die een wat die Kolossense se vertroue 
in die goddelik geopenbaarde wysheid wat lei 
tot die ewige lewe deur Jesus Christus, betwis 
het. Hierdie filosofie van uiterste asketisme  
wat op daardie tydstip gedy het, het sy leer- 
stellings misleidend voorgestel as verpersoon-
liking van nederigheid en wysheid. Paulus 
argumenteer teen misleidende menslike filo-
sofie, nie teen die behoefte om God se wet te 
onderhou nie.

Die Asketiese Filosofie wat  
die Kolossense Beïnvloed
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Die Friberg Analytical Lexicon verduidelik dat “die term dui altyd 
op ’n nie-fisiese vernietiging deur middel van ’n beter krag wat inkom 
om die krag wat voorheen in werking was, te vervang, bv. soos lig 
die donker verdryf” (beklemtoning bygevoeg). Paulus gebruik hierdie 
woord in ’n konteks van die vervanging van vyandskap (vyandigheid) 
met liefdevolle eenheid en respek.

Om Christus se dood te aanvaar om persoonlike sondes uit te wis, 
plaas Jode en heidene op gelyke voet voor God. Deur vergifnis van 
sonde vir alle mense beskikbaar te stel, het Christus elke verskoning 
om vyandigheid teenoor ander te handhaaf, afgeskaf. Dit is die regte 
boodskap in Efesiërs 2.

En daardie boodskap word ondersteun deur Paulus se kommentaar 
in Kolossense 2. Geeneen van die hoofstukke het enigiets te doen met 
die afskaffing van God se wet nie.

lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot  
dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in  
alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie  
die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die onder-
steuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike 
deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie op- 
bouing in liefde” (Efesiërs 4:14-16)

Christus het vyandigheid “tot niet gemaak” 
Let op hoe die Griekse woord katargeo—vertaal as “tot niet ge- 

maak” in Efesiërs 2:15—pas by Paulus se beoogde fokus. Die basiese 
betekenis van katargeo is “om sy krag of doeltreffendheid te verloor, 
ongeldig of magteloos te maak” (Greek-English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature, bl. 525).

Baie mense neem aan dat Paulus in Kolos-
sense 2:16-17 sê dat God se wette oor die 
Sabbat, Heilige Dae en rein en onrein vleis nie 
meer nodig is nie. “Moet dus nie toelaat dat 
enigiemand julle veroordeel oor wat julle eet 
of drink, of oor die vier van sekere feesdae of 
die Nuwemaanfees of Sabbatte nie” het hy 
geskryf (Nuwe Lewende Vertaling). Kom ons 
ondersoek hierdie verse se konteks en histo-
riese agtergrond om te sien of hulle daardie 
siening ondersteun.

Het Paulus bedoel om te sê dat God se 
wette afgeskaf is? Indien wel, vind ons onmid-
dellike probleme. As dit is wat hy bedoel het, 
is dit moeilik om te verduidelik waarom hy die 
kwessie so troebel gemaak het deur nie dui-
delik te verklaar dat hierdie praktyke onnodig 
was nie. Die Kolossense kerk was immers 
hoofsaaklik heiden (Kolossense 2:13), dus kon 
Paulus hierdie sendbrief gebruik het om duide-
lik te maak dat hierdie praktyke nie bindend vir 
Christene was nie.

Paulus het dit egter nêrens gesê nie. In 

plaas daarvan, met betrekking tot die onder-
houding van feeste, nuwe mane en Sabbatte, 
het hy net gesê “nie toelaat dat enigiemand 
julle veroordeel,” wat heel anders is as om te 
sê hierdie praktyke is onnodig of uitgedien.

’n Meer basiese vraag om te vra is of Ou 
Testamentiese praktyke selfs die kern was van 
wat Paulus hier aangespreek het. Het Paulus 
regtig hier die onderhouding rakende rein en 
onrein vleis, die Bybelse feeste, die weeklikse 
Sabbat of enige ander Ou Testamentiese wette 
bespreek?

Wanneer ons die res van hierdie hoofstuk 
lees, word dit vinnig voor die hand liggend  
dat ander kwessies betrokke was. Onder 
hierdie was “regeerders en gesagvoerders” 
(vers 15), “selfvernedering en engelverering” 
(vers 18), asketiese reëls wat verbied om 
aan te raak, te proe en te hanteer (vers 21) 
en “streng liggaamlike dissipline” (Vers 23), 
(Nuwe Lewende Vertaling).

Verder het Paulus verwys na die valse le- 
ringe in Kolosse as gewortel in “mooipraatjies” 

(vers 4), “leë, misleidende filosofie” en “mens- 
like tradisie” (vers 8). Hy het ook verwys na 
onderwerping aan “voorskrifte” van hierdie 
wêreld (vers 20) en “mensgemaakte voor- 
skrifte en leringe” (vers 22), (Nuwe Lewende 
Vertaling).

Verwys Paulus, wat in Romeine 7:12 God 
se wet as “heilig en die gebod is heilig en reg- 
verdig en goed” beskryf het, moontlik na die- 
selfde wet hier, of spreek hy iets heeltemal 
anders aan?

Wanneer ons die historiese konteks in ag 
neem, word die antwoord duidelik. Soos die 
Kerk van die Heilige Land na heidense gebiede 
soos Klein-Asië, Italië en Griekeland uitgebrei 
het, moes dit heidense filosofieë hanteer, som-
mige met baie asketiese oortuigings. Hierdie 
invloede is veral opvallend in die geskrifte van 
Paulus, Petrus en Johannes.

Sommige van hierdie filosofieë oorvleuel 
in die idee dat die gees goed is terwyl materie 
boos is. Die fisiese liggaam, bestaande uit 
materie, is as boos beskou en aangesien die 
liggaam boos was, moes dit streng behandel 
word.

Die Christene van Kolossense was beoor-
deel deur ’n wêreldse filosofie vir hoe hulle die 
feeste, nuwe mane en Sabbatte waargeneem 

het—wat hulle klaarblyklik op ’n vreugdevolle 
en feestelike wyse gedoen het. Die Kolossense 
het hierdie dae gevier op ’n wyse wat heelte-
mal in stryd was met die asketiese benadering 
van selfverloëning. Hulle het verstaan dat die 
Sabbat en jaarlikse feeste duidelik in die Ou 
Testament beveel word. (Daar moet kennis 
geneem word dat nuwe mane gebruik is as 
die Bybelse tydmerkers maar nooit verklaar 
was as heilige Sabbatte nie en is ook nie gelys 
onder die jaarlikse heilige feeste nie.)

Deur die Kolossense lede te waarsku om 
nie toe te laat dat ander hulle oordeel oor hoe 
hulle hierdie tye waarneem nie, het Paulus nie  
bevraagteken of hulle gehou moet word nie. 
Die voor die hand liggende implikasie van hier- 
die verse is dat hierdie heidense Christene 
hierdie dae onderhou het, en Paulus het geen- 
sins vir hulle gesê om daarmee op te hou nie.

In plaas daarvan het hy die kwessie, dat 
Christene nie moet toelaat dat ander hulle 
oordeel deur misleidende asketiese standaarde 
rakende wat hulle geëet of gedrink het, of hoe 
hulle die Sabbat of feeste waargeneem het nie, 
aangespreek (vers 16).

Kolossense 2 is eintlik ’n veroordeling van 
asketiese menslike filosofie, nie ’n bespreking 
van watter wette verpligtend vir Christene is nie!

Kolossense 2:16-17: Is God  
se Wette Uitgedien?
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dat die Ou Testament uitgedien is en slegs geldig was vir ’n spesifieke 
volk op ’n bepaalde tyd in die geskiedenis.

The Expositor’s Bible Commentary merk op hoeveel die denke en 
skrywe van die Ou Testament die van die Nuwe Testamentiese skry-
wers deurdring het: “Een baie noemenswaardige kenmerk van die 
Nuwe Testament (NT) is die mate waarin dit verwys na, of aanhaal, 
uit die Ou Testament (OT). Dit doen ’n beroep op die OT om bewys  
te lewer van stellings wat gemaak word, bevestiging vir standpunte 
wat aangeneem was, voorbeelde van beginsels wat bevorderd was, en 
antwoorde op vrae wat geopper was.

“Dikwels, selfs wanneer geen formele aanhaling gegee word of  
dalk selfs bedoel was nie, volg die NT-skrywers vorme van denke of 
spraak volgens OT gedeeltes. Dit is duidelik dat die NT-skrywers en 
ons Here self so deurdrenk was van die taal en waarhede van OT-open- 
baring dat hulle hulself natuurlik uitgedruk het in terme wat daaraan 
herinner” (ibid.).

Diegene wat daarop aandring dat die Nuwe Testament leer dat die 
Ou Testament verouderd en irrelvant is vir vandag se Christene, igno-
reer die oorvloed van bewyse tot die teendeel binne dieselfde Nuwe 
Testament!

Die eenvoudigste manier om te verstaan hoe die Ou Testament op 
Christene onder die Nuwe Verbond van toepassing is, is bloot om te 
sien wat die apostels oor die onderwerp geleer het. Hierdie manne was 
immers die naaste aan Jesus Christus nadat hulle baie tyd saam met 
Hom deurgebring het en persoonlik deur Hom geleer is.

Eerstens sal ons na Jakobus, Petrus, Johannes en Judas kyk, wie 
se sendbriewe hulle name dra. Hulle geskrifte word die “algemene 
sendbriewe” genoem omdat hulle aan alle vroeë Christene as geheel 
geadresseer was en algemene Christelike onderrig insluit. Dan sal ons 
Paulus self laat verduidelik hoe hy gevoel het oor hoe om die Ou Tes-
tamentiese skrifture te gehoorsaam.

Jakobus se siening oor die wet 

Jakobus, wat sy sendbrief geskryf het voor hy in nC 62 gemartel 
was, was blykbaar die vroegste van hierdie vier skrywers. As die half-
broer van Jesus Christus (Matteus 13:55), was hy ongetwyfeld intiem 
bekend met Jesus se gesindheid en benadering tot die Ou Testament en 
God se wette.

Jakobus kon nie duideliker gewees het oor hoe hy God se wette, 

Die Apostels,  
die Ou Testament  
en God se Wet

“En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet 
aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense” 
(Handelinge 5:29).

Soos ons herhaaldelik gesien het is een van die mees misleidende  
konsepte van die Nuwe Verbond die idee dat Jesus Christus gehoor- 
saamheid aan die wette, wat in die Ou Testament vervat is, gedelg het. 
Daardie onakkurate opvatting is—met baie variasies—vir byna 2,000 
jaar geleer. Daarom is dit van kardinale belang om hierdie opvatting 
reg te stel en wat Christus se apostels werklik geleer het, aangaande 
die wette wat gegee is om geregtigheid, wat in die Ou Testament 
gevind word, te definieer.

’n Indeks in die Complete Jewish Bible katalogiseer 695 afsonder-
like aanhalings van Ou Testamentiese gedeeltes in die Nuwe Testament 
(David Stern, 1998, bl. 1610-1615). In tientalle bykomende plekke word 
na die Ou Testament verwys (soos in gevalle waar ’n Ou Testamen-
tiese figuur genoem word), maar geen spesifieke skriftuur word aan- 
gehaal nie.

Afhangende van watter geleerde se werk u ondersoek kan die aantal  
aanhalings en verwysings in die Nuwe Testament, van die Ou Testa-
ment, so baie wees soos 4,105 (Roger Nicole, The Expositor’s Bible 
Commentary, 1979, Vol. 1, bl. 617). In vergelyking het Nuwe Testa-
ment skrywers mekaar slegs vier keer aangehaal. Sommige mense 
argumenteer egter steeds dat die lering van die Nuwe Testament is 
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duidelik dat ons nie kan kies en keur watter van God se gebooie om 
te gehoorsaam nie voordat hy die gevolgtrekking maak dat ons moet 
praat en optree “soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel 
sal word” (Vers 12).

Jakobus sê ook vir ons dat om bloot te sê ons het geloof en in God 
te glo, nutteloos is—omdat selfs die duiwels dit ook erken (vers 19).  
Hy gebruik die Ou Testament voorbeelde van Abraham en Ragab om 
te wys dat ons geloof gepaard moet gaan met aksies—dat geloof son-
der werke dood is (verse 17-26).

Hy wys ook daarop dat dit nie genoeg is om bloot sonde te vermy 
nie—as ons weet om goed te doen, en dit nie doen nie, is dit ook sonde 
(Jakobus 4:17). Soos Jesus Christus in die bergpredikasie genoem het 
(Matteus 5:17-48), verwag Jakobus ’n hoër standaard van gedrag van 
Christene as om bloot die letter van die wet te volg—hy verwag van 
ons om by die volle geestelike bedoeling van die wet te lewe.

Petrus se gebruik van die Ou Testament as sy gesag 
Die apostel Petrus was ’n leier onder die apostels en het ’n groot 

rol gespeel in die vroeë Kerk. Petrus se enigste bewaarde briewe is sy 
twee sendbriewe, 1 en 2 Petrus, wat albei blykbaar in die 60’s geskryf 
is voordat Petrus in nC 67 of 68 gemartel was.

Wat vertel hierdie briewe ons van hoe Petrus die Ou Testament 
en God se wet beskou het? Terwyl die onderwerp van wetsbewaring 
nêrens direk in Petrus se sendbriewe opkom nie, maak dit wat hy wel 
skryf, sy sienings kristalhelder.

Hy herhaal God se gebod in Levitikus 11:44 en sê vir ons om “ook 
in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is [In die 
Ou Testamentiese Skrifte]: Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Petrus 
1:15-16). Deur Jesaja 40:8 aan te haal, herinner Hy ons dat “die woord 
van die Here bly tot in ewigheid” (vers 25).

Hy vergelyk die Kerk met ’n nuwe tempel wat vir God gebou word 
(1 Petrus 2:5) en beskryf Kerklede as ’n nuwe priesterskap wat toe-
gewy is om God te dien (verse 5,9). Hy verwys na Sara, Abraham en 
Noag (1 Petrus 3:6, 20) om verskeie punte in sy brief te illustreer. In 
sy eerste sendbrief haal hy meer as ’n dosyn keer aan uit die Ou Testa-
ment as die gesag vir wat hy sê.

In sy tweede sendbrief, geskryf kort voor sy dood (2 Petrus 1:14-15; 
vergelyk Johannes 21:18-19), herinner Petrus ons dat die Ou Testament 
profete gepraat (en geskryf) het onder die inspirasie van God se Hei-
lige Gees (2 Petrus 1:20-21).

soos Christene dit moet toepas, verstaan het nie. Hy verwys na daardie 
wet as “die koninklike wet” (Jakobus 2:8) en “die wet van vryheid” 
(vers 12), en erken dat gehoorsaamheid aan daardie wet ons bevry van 
sonde en die skadelike gevolge daarvan. “Maar hy wat diep insien in 
die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 
’n vergeetagtige hoorder is nie, maar ’n dader van die werk, gelukkig 
wees in wat hy doen” skryf hy in Jakobus 1:25.

Hy handhaaf weer spesifiek die behoud van God se gebooie wan-
neer Hy skryf: “As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens 
die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself—dan doen julle goed” 
(Jakobus 2:8; Levitikus 19:18 gekwoteer). Hy gaan voort om te ver-

Ten tye van Jesus en Paulus, het sommige 
Joodse godsdienstige leiers die fokus van God  
se wet verdraai. Hulle het probeer om God te  
beïndruk met hulle geregtigheid deur meer aan- 
dag te skenk aan die kleinste besonderhede 
van die fisiese aspekte van die wet eerder as 
die wet se geestelike doel.

Paulus het hulle probleem uitgewys: “Broe-
ders, die verlange van my hart en die gebed 
wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle red- 
ding. Want ek getuig van hulle dat hulle ’n 
ywer vir God het, maar sonder kennis. Want 
omdat hulle die geregtigheid van God nie ken 
nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, 
het hulle hul aan die geregtigheid van God nie 
onderwerp nie” (Romeine 10:1-3).

Jesus het die wet se oorspronklike doel 
en geestelike bedoeling beklemtoon (Matteus 
5:17-48). Dit het baie Joodse godsdienstige 
leiers geïrriteer. Hulle het die gewoonte aange-
leer om geregtigheid te meet volgens uiterlike 
voorkoms. Hulle het fisiese besonderhede 
en seremoniële netheid beklemtoon en die 
“swaarste” van God se wet, soos geregtig- 
heid, barmhartigheid en geloof, verwaarloos 
(Matteus 23:23-25).

Jesus het hierdie misplaaste beklemtoning 
streng gekritiseer: “Wee julle, skrifgeleerdes 
en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net 
soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, 
maar van binne vol doodsbene en allerhande 
onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die 
mense wel regverdig, maar van binne is julle 
vol geveinsdheid en ongeregtigheid” (verse 
27-28).

Hulle verwronge beklemtoning het die ware 
bedoeling en doel vir God se wet afgestroop. 
In teenstelling daarmee, het Christus die ware 
bedoeling van die wet gehandhaaf. En Paulus 
het eenvoudig Christus se korrekte nadruk 
voortgesit—insluitende die feit dat die wet 
se seremonies en rituele slegs gedien het as 
tydelike herinneringe aan beter dinge wat kom.

Beide Jesus en Paulus het altyd die wet se  
leringe wat ons hart, verstand en gedrag beïn- 
vloed, gehandhaaf. Hierdie aspekte van die wet  
bly vir ewig van toepassing. Hulle openbaar 
nie net wat sonde is nie, maar ook die ware 
geregtigheid wat God begeer om in ons harte 
en gedagtes te skryf. Christene word gelei om 
die ware fokus van die wet op hulle eie lewens 
te verstaan en gewilliglik toe te pas.

Jesus en Paulus Beklemtoon 
die Wet se Korrekte Fokus
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God uitgewis “het en as voorbeeld gestel het vir die wat in die toe-
koms goddeloos sou wees” (2 Petrus 2:5-6).

Hy gebruik ook die profeet Bíleam as ’n voorbeeld van onge-
hoorsaamheid aan God se gebooie wat tot Sy veroordeling gelei het  
(2 Petrus 2:15). En Hy herinner ons aan die behoefte om “suiwere 
gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die  
heilige profete tevore gespreek is” in die Ou Testament en ook die 
woorde van die apostels (2 Petrus 3:1-2).

Johannes leer gehoorsaamheid aan God se gebooie 

Johannes, “die een vir wie Jesus liefgehad het” (sien Johannes 21:7, 
20, 24) praat herhaaldelik in sy sendbrief, klaarblyklik geskryf tussen 
nC 85-95 toe hy die laaste van die oorspronklike 12 apostels was wat 
nog geleef het, oor die noodsaaklikheid om God se gebooie te onder-
hou. Sy heftige verklarings spreek vanself:

“En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. 
Hy wat sê: Ek ken Hom—en sy gebooie nie bewaar nie—is ’n leuenaar 
en in hom is die waarheid nie” (1 Johannes 2:3-4).

“Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die 
sonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4).

“En wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy ge- 
booie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom” (1 Johannes 3:22).

“Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer 
ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot  
God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie”  
(1 Johannes 5:2-3).

“En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie”  
(2 Johannes 6).

Judas en die Ou Testament

Judas, soos Jakobus, was ook ’n halfbroer van Jesus Christus  
(Matteus 13:55) en het Hom van kleins af geken. Alhoewel sy kort 
sendbrief slegs 25 verse bevat slaag hy daarin om baie verwysings  
na die Ou Testament in te sluit, insluitende Israel se swerftog in die 
woestyn, Sodom en Gomorra, Moses, Kain, Bíleam, Korag en Henog.

Die rekord van hierdie manne wat persoonlik by Jesus Christus ge- 
leer het, is duidelik. Hulle handhaaf die Ou Testament as God se geïn-
spireerde openbaring aan die mensdom vir alle tye en bevestig dat om 
God se gebooie te onderhou, steeds vandag ’n vereiste vir Christene bly.

Hy praat van die vreesaanjaende oordeel wat God oor die mensdom 
sal bring vir sonde, en gebruik as voorbeelde die sondegevulde wêreld 
van Noag se tyd en die verdorwe stede van Sodom en Gomorra wat 

In baie Bybelweergawes kan dit moeilik 
wees om te sê wanneer ’n Nuwe Testamen-
tiese skrywer uit die Ou Testament aanhaal. 
Sommige, egter, soos die Complete Jewish 
Bible, maak daardie verwysings voor die hand 
liggend.

Hierdie weergawe wys op 183 Ou Testa-
mentiese gedeeltes wat Paulus in sy geskrifte 
aangehaal of geparafraseer het. En hierdie ge- 
tal sluit nie sy bykomende tientalle verwysings 
na mense, plekke en gebeure in die Ou Testa-
ment in nie.

Dit is merkwaardig dat twee van die boeke 
wat misleide teoloë die meeste uit aanhaal 
deur te argumenteer dat Paulus die Ou Tes-
tament verontagsaam het, is diegene met die 
hoogste aantal aanhalings daaruit: Romeine 
(met aanhalings of parafrases van 84 Ou Tes-
tamentiese gedeeltes) en Hebreërs (wat baie 
geleerdes glo deur Paulus geskryf is, met 83).

Paulus se ander boeke, met die aantal 
verwysings na Ou Testamentiese gedeeltes, is 
soos volg: 1 Korintiërs (26); 2 Korintiërs (18); 
Galasiërs (14); Efesiërs (12); Filippense (6); 
Kolossense (3); 1 Tessalonisense (1); 2 Tes-
salonisense (7); 1 Timoteus (4) en 2 Timoteus 
(9). Slegs Paulus se twee kortste sendbriewe, 
Titus en Filemon, bevat geen aanhalings uit die 
Ou Testament nie.

Dit is duidelik uit hierdie getalle dat Paulus 
die Hebreeuse Skrifte gebruik het om sy lering 
te ondersteun. Trouens, hy het voortdurend 
die Ou Testament gebruik as die gesag vir sy 
lering!

Wat het Paulus uitdruklik oor dieselfde 
Skrifgedeeltes gesê?

• In 2 Timoteus 3:16-17 skryf hy: “Die hele 
Skrif is deur God ingegee [letterlik “deur God 
geblaas’] en is nuttig tot lering, tot weerleg-
ging, tot teregwysing, tot onderwysing in die 
geregtigheid, sodat die mens van God volkome 
kan wees, vir elke goeie werk volkome toege- 
rus.” Die “Skrif” hier, bekend aan Timoteus 
sedert sy kinderjare (vers 15), kon net die Ou 
Testament gewees het.

• In Romeine 3:2, met verwysing na die 
Ou Testament, sê Paulus dat die “woorde van 
God toevertrou is” aan die Joodse volk.

• Met verwysing na verskeie voorvalle wat 
in die Ou Testament opgeteken is, vertel hy 
vir ons in 1 Korintiërs 10:11 “al hierdie dinge 
het hulle oorgekom as voorbeelde en is opge-
skrywe as ’n waarskuwing aan ons op wie die 
eindes van die eeue gekom het.”

• In Hebreërs 3:7 praat hy van die Heilige 
Gees wat die woorde van die Ou Testament 
direk geinspireer het.

• In Hebreërs 4:12, met verwysing na die 
Ou Testament, skryf hy: “Want die woord van 
God is lewend en kragtig en skerper as enige 
tweesnydende swaard, en dring deur tot die 
skeiding van siel en gees en van gewrigte en 
murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge 
en gedagtes van die hart.”

Klink hierdie gedeeltes soos die stellings 
van ’n man wat geleer het dat die Ou Testa-
ment uitgedien was of nie meer nodig was 
nie? Die antwoord is voor die hand liggend!

Paulus Gebruik die Ou  
Testament Gereeld as die  
Outoriteit vir sy Onderrig
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Handelinge is ’n belangrike historiese rekord 
van wat die vroeë Kerk geglo en beoefen het. 
Die aanvanklike hoofstukke beskryf die Kerk se 
stigting en vroeëre jare; die latere hoofstukke 
beskryf die reise en handelinge van die apostel 
Paulus.

Die algemene siening onder die meeste 
kerke vandag is dat Jesus gekom het om die  
Ou Testamentiese wette af te skaf en dat  
Paulus geleer het dat Christene nie nodig het 
om hierdie wette te onderhou nie. Maar wat 
openbaar die boek Handelinge oor wat die 
vroeë Kerk gedink en gedoen het? Ondersteun 
dit hierdie siening of wys dit ons iets baie 
anders? Was dit in konflik met die tipiese 
Joodse gebruike en praktyke van die dag soos 
uiteengesit in die Ou Testament? Kyk self na  
die bewyse—u is die regter!

Handelinge 2:1—Die Nuwe Testamentiese 
Kerk het wonderbaarlik begin toe die lidmate 
op Pinksterfees vergader het (ook die Fees van 
Weke of Eerstelinge genoem), in ooreenstem-
ming met God se opdragte van Levitikus 23:15-
16, 21 en Deuteronomium 16:16.

Handelinge 2:46—Die vroeë Kerk het 
“almal elke dag getrou by die tempel bymekaar-
gekom” (Nuwe Lewende Vertaling).

Handelinge 5:19-20—Nadat die apostels 
gevange geneem was, het ’n engel vir die apos- 
tels gesê om voort te gaan om by die tempel te 
onderrig.

Handelinge 5:21, 25, 42—Die apostels 
het voortgegaan om in die tempel te onderrig.

Handelinge 5:32—Petrus het geleer dat 
God Sy Heilige Gees gee aan “die wat Hom 
gehoorsaam is.”

Handelinge 6:7—“’n Groot menigte van 
priesters het gehoorsaam geword aan die ge- 
loof”—hulle het geen teenstrydigheid tussen 
die Christendom en hulle rolle as priesters 
gesien nie.

Handelinge 7:1-53—Stefanus het verdui- 

delik dat Jesus Christus en die Christendom die 
vervulling van ou Testamentiese profesieë is, en 
’n natuurlike resultaat is van wat die Ou Testa-
mentiese Skrifte voorspel het.

Handelinge 8:26-39—Filippus het aan 
die Ethiopiese hofdienaar verduidelik hoe Jesus 
Christus die vervulling van ou Testamentiese 
profesieë is.

Handelinge 9:20—Onmiddellik na sy 
wonderbaarlike bekering, het Paulus “Christus 
in die sinagoges” in Damaskus verkondig.

Handelinge 10:14—Omtrent ’n dekade ná 
Christus se kruisiging en opstanding, het Petrus 
gesê, “Ek het nooit iets onheiligs of onreins ge- 
ëet nie”—hy het natuurlik voortgegaan om God 
se wette te gehoorsaam rakende skoon en on- 
rein vleis wat in Levitikus 11 en Deuteronomium 
14 gevind word. (Om die regte betekenis van 
hierdie gedeelte te verstaan en hoe dit grootliks 
verkeerd geïnterpreteer word, versoek ons 
gratis boekie Clean and Unclean Meats: What 
Does the Bible Really Teach? of laai dit van ons 
webwerf af).

Handelinge 11:8—Petrus het die gebeur-
tenis oorvertel en gesê, “Niks onheiligs of on- 
reins het ooit in my mond ingegaan nie.”

Handelinge 13:5—In Salamis op Ciprus 
het Paulus en Barnabas “die woord van God in 
die sinagoges van die Jode verkondig.”

Handelinge 13:14-41—In Pisidiese Antio-
gië het Paulus en Barnabas in die sinagoge op 
die Sabbat geleer en uit die Ou Testamentiese 
skrifture verduidelik dat Jesus die geprofeteerde 
Messias en Seun van God was.

Handelinge 13:42—Aan die einde van 
hierdie sinagogediens, “het die heidene versoek 
dat daardie woorde op die volgende sabbat tot 
hulle gespreek sou word.” As die Sabbat weg-
gedoen was het Paulus en Barnabas ’n gulde 
geleentheid misgeloop om aan hierdie heidene 
te verduidelik dat hulle hulle die volgende dag 
kon leer—Sondag—of enige ander dag. In 

plaas daarvan, het hulle weer die volgende 
Sabbat bymekaar gekom!

Handelinge 13:44—“En op die volgende 
sabbat het byna die hele stad saamgekom om 
die woord van God te hoor” wat deur Paulus en 
Barnabas geleer is. In al die baie vermeldings 
van Paulus wat op die Sabbat onderrig, is daar 
geensins enige wenk dat hulle nie daar hoef te 
wees om die Sabbat soos beveel, te onderhou 
nie, en ook geen wenk dat hulle eerder op Son-
dag moet vergader nie.

Handelinge 14:1—Paulus en Barnabas 
het in die sinagoge in Ikonium geleer.

Handelinge 15:20-21—Aan die einde van 
die Jerusalem-konferensie oor die kwessie van 
besnydenis het die Kerk heidense Christene 
gewys op regulasies wat hulle sou toelaat om 
saam met Jode in sinagoges te vergader, waar 
“Van die ou tyd af het Moses in elke stad die-
gene wat hom verkondig, terwyl hy elke sabbat 
in die sinagoges gelees word.”

Handelinge 16:13—In Filippi het Paulus 
met Jode op die Sabbat langs ’n rivier ontmoet 
en hulle van Jesus Christus geleer.

Handelinge 17:1-2—In Thessalonika het 
Paulus, “volgens sy gewoonte,” na die sina-
goge gegaan “en drie sabbatte lank met hulle 
gespreek uit die Skrifte.”

Handelinge 17:10-11—In Berea het Paulus 
en Silas “na die sinagoge van die Jode gegaan” 
en geleer, waarna hulle hoorders “elke dag die 
Skrifte [Ou Testament] ondersoek of hierdie 
dinge so was.”

Handelinge 17:17—In Athene het Paulus 
in die sinagoge met Jode en heidene geredeneer.

Handelinge 18:4—In Korinte het Paulus 
“elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode 
sowel as Grieke oortuig.”

Handelinge 18:19—In Éfese het Paulus 
“met die Jode geredeneer” (Nuwe Lewende 
Vertaling).

Handelinge 18:21—Paulus het Éfese ver- 
laat en gesê, “Ek moet sekerlik die komende 
fees in Jerusalem vier”—in ooreenstemming 
met God se opdrag in Deuteronomium 16:16.

Handelinge 19:8—Nadat Hy na Éfese 
teruggekeer het, het Paulus “in die sinagoge in- 
gegaan en vrymoediglik drie maande lank met 

hulle geredeneer.”
Handelinge 20:6—Paulus en sy groep het 

“ná die dae van die ongesuurde brode (het)  
ons van Filippi uitgeseil,” een van God se feeste  
wat in Levitikus 23:6 en Deuteronomium 16:16  
beveel word.

Handelinge 20:16—Paulus het sy reis-
planne verander want “hy het hom gehaas om, 
as dit vir hom moontlik was, op die pinksterdag 
in Jerusalem te wees,” nog een van God se 
feeste.

Handelinge 21:20—In Jerusalem het die 
apostels vir Paulus gesê “hoeveel duisende 
Jode daar is wat gelowig geword het, en almal 
is yweraars vir die wet.” Hulle het geen teen- 
strydigheid tussen die Christendom en die 
wette gesien wat hulle nog altyd gevolg het nie.

Handelinge 21:21-26—Om die valse be- 
skuldigings dat hy teen die wet geleer het teen 
te werk en om te wys dat hy self “wandel as 
een wat die wet onderhou,” het Paulus by ver- 
skeie mans aangesluit om by die tempel gerei-
nig te word en hulle uitgawes vir hulle rituele en 
offergawes te betaal.

Handelinge 24:14—Paulus, in ’n regsver- 
hoor voor die Romeinse goewerneur Felix, het 
gesê dat hy die God van sy vaders aanbid het 
en “alles glo wat in die wet en in die profete 
geskrywe is”—die Ou Testament.

Handelinge 25:8—In ’n regsverhoor voor 
die volgende Romeinse goewerneur, Festus, 
het Paulus gesê, “Ek het niks teen die wet van 
die Jode of teen die tempel of teen die keiser 
gesondig nie.”

Handelinge 27:9—Lukas het opgemerk 
dat om in die laat herfs in die Middellandse See 
te seil “die skeepvaart al gevaarlik geword het en 
die vastyd”—’n verwysing na die Dag van Ver-
soening, een van God se Heilige Dae (Levitikus 
23:27)—”ook al verby was.”

Handelinge 28:17—Paulus praat met die 
Jode in Rome waar hy nou ’n gevangene was 
en sê vir hulle, “ek niks gedoen het teen die 
volk of die voorvaderlike sedes nie.”

Die rekord uit die boek Handelinge kon nie  
duideliker wees nie. Paulus en die vroeë Kerk 
was nie oneens met die wette van die Ou Tes-
tament nie!

Handelinge wys wat die Vroeë 
Kerk Geglo en Beoefen het

Die Apostels, die Ou Testament en God se Wet
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Hoe Paulus se leringe verdraai is 
Paulus het aan die evangelis Timoteus geskryf, “Die hele Skrif is 

deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot tereg- 
wysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God 
volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Timoteus 
3:16-17). 

Aangesien Paulus pas “Skrif” in die vorige vers gedefinieer het as 
dit wat Timoteus “van kleins af” geken het, kon dit slegs na die Ou 
Testament verwys—aangesien die Nuwe Testament nog nie geskryf en 
saamgestel was nie. Dus is Paulus se siening van die Ou Testamentiese 
Skrif se noodsaaklikheid vir Christelike begrip en lewe, duidelik.

Die meeste teoloë en predikers dink egter vandag dat Paulus die Ou 
Testamentiese Skrifture as uitgediend beskou het. Hulle sien hom as 
die persoon wat eerste geleer het dat hierdie Skrifture nie meer nodig 
is as ’n gesaghebbende gidsboek vir Christene nie.

Deur hierdie gevolgtrekking te bereik, verdraai hulle sommige van 
Paulus se moeilik verstaanbare gedeeltes vir die ondersteuning van 
hulle aanspraak dat Jesus Christus—deur aan die kruis te sterf—die 
Ou Testamentiese wet afgeskaf het.

Om daardie beslissing te maak, ignoreer hulle Petrus se waarsku- 
wing dat “Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle  
geskryf het … waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die 
ongeleerde en onvaste mense verdraai net soos die ander Skrifte, tot 
hul eie verderf” (2 Petrus 3:15-16).

Wanneer ons Paulus se geskrifte noukeurig ondersoek, is dit absurd 
om aan te neem dat hy die geskrifte wat hy vermoedelik ontbind het, 
gebruik het as sy vernaamste gesag. Hy gebruik die Ou Testamentiese 
Skrif konsekwent as die vernaamste gesag vir wat hy geleer het!

Paulus verdedig sy getrouheid aan die Skrif 
Die eerste beskuldigings dat Paulus God se wet verontagsaam het, 

het gekom van sekere Jode wat heftig beswaar gemaak het teen sy pre-
diking dat heidene gered kon word sonder om hulle te onderwerp aan 
die rite van besnydenis. Hulle het hom valslik beskuldig dat hy God se 
wet en sy Joodse erfenis verlaat het. Paulus het die klag heftig ontken 
en duidelike skriftuurlike gesag vir sy leringe en gedrag vermeld.

Sommige van die Christene in Jerusalem het versoek dat hy vier 
spesifieke Christen Jode vergesel in die uitvoering van suiweringsrites 
by die tempel, soos uiteengesit in die Bybelse wet, om Paulus te help 

om te bewys dat alle bewerings van sy verwerping van God se wet 
onwaar was (Handelinge 21:17-26). Paulus het die geleentheid aange-
gryp, gretig om sy kritici stil te maak en sy getrouheid aan die Skrif in 
die openbaar te bevestig.

Maar, “Die sewe dae reinigingstyd was amper om toe Jode van die  
provinsie Asië [teenstanders van Paulus] vir Paulus by die tempel sien  
en ’n hele skare teen hom aanhits. Hulle het Paulus gegryp en geskreeu:  
‘Al julle Israeliete, kom help! Hier is die man wat deur sy onderrig 
almal oral teen ons volk en teen ons wet en teen die tempel beïnvloed. 
Nou het hy boonop nog Grieke hier ingebring en hierdie tempel wat 
aan God gewy is, onheilig!’” (verse 27-28, Nuwe Lewende Vertaling).

Hulle het gelieg. Nietemin, ’n oproer het uitgebreek en die Romeinse 
bevelvoerder moes Paulus red van die vyandige Joodse menigte wat 
probeer het om hom dood te maak.

Die Apostels, die Ou Testament en God se Wet

In Romeine 10:4 word Paulus se woorde 
vertaal as: “Want Christus is die einde van  
die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.” 
Ongelukkig vertaal die meeste vertalers die 
Griekse woord telos bloot as “einde” in plaas 
daarvan om Paulus se beoogde betekenis 
van daardie woord in hierdie konteks te gee. 
Deur verkeerdelik te redeneer dat geloof die 
wet nietig maak, het hulle ’n onlogiese veron-
derstelling aangeneem wat Paulus duidelik in 
Romeine 3:31 verwerp het. Hierdie gedeelte 
lui: “Maak ons dan die wet tot niet deur die 
geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons beves-
tig die wet.”

Om die korrekte vertaling van ’n woord wat 
op meer as een manier gebruik kan word, te 
ontdek, moet die konteks daarvan korrek ver-
staan word voordat daar gepoog word om die 
regte betekenisnuansering te bepaal, wat die 
skrywer bedoel het. 

Die Griekse woord telos, vertaal as “einde” 

in Romeine 10:4, kan variasies in betekenis 
hê, insluitend “‘die doelwit of doel’ van ’n  
ding” (Vine’s Complete Expository Dictionary  
of Old and New Testament Words, 1985, “End, 
Ending”). Dit is baie duidelik in Die Bybel 1933/ 
1953-vertaling se lewering van 1 Timoteus 1:5, 
waar telos behoorlik vertaal word as doel in die 
sinsdeel “die doel van die gebod is liefde.”

Paulus gebruik telos in Romeine 10:4 om 
die doelwit of doel van die wet oor te dra—die 
“doelwit of doel” daarvan—is om ons te lei na 
die verstand en karakter van Jesus Christus 
(Galasiërs 4:19; Filippense 2:5).

Jesus Christus, die lewende Woord van 
God, is ’n volmaakte replika van wat God se 
wet leer. Die “doelwit” van die wet is om ons 
na Sy karakter en werk te lei. Die vertaling 
van telos as “einde” in Romeine 10:4 verdraai 
Paulus se beoogde betekenis—iets wat Petrus 
ons heftig teen waarsku om nie te doen nie  
(2 Petrus 3:15-16).

Wat het Paulus Bedoel  
met “Christus is die Einde  
van die Wet”?
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Sommige mense glo dat die vroeë Kerk 
se besluit in Handelinge 15 Christene bevry 
het van die behoefte om die wette, wat in die 
Ou Testament geopenbaar is, te gehoorsaam. 
Maar is dit die geval? Ons moet na die histo-
riese, kulturele en skriftuurlike agtergrond kyk 
om te verstaan wat regtig daar besluit is.

Van die begin van die bekering van heidene 
het “sekere persone … van Judéa” daarop 
aangedring dat “as julle nie besny word volgens 
die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered 
word nie” (Handelinge 15:1). Let op dat hulle 
besnydenis as ’n saak van verlossing beskou 
het. Dit was vir hulle ’n belangrike kwessie!

Daarom het Paulus die saak voor die Kerk 
se leierskap geneem om amptelik opgelos te 
word (vers 2). “Maar sommige gelowiges uit  
die party van die Fariseërs het opgestaan en 
gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word 
en bevel ontvang om die wet van Moses te 
onderhou” (vers 5). Deur die “wet van Moses” 
het hulle die noodsaaklikhede van die Sinai 
Verbond bedoel, wat miskien sommige van sy 
rituele en seremonies sou ingesluit het—en 
beslis besnydenis.

By die Kerkkonferensie in Jerusalem het 
beide Petrus en Paulus die ouderlinge wat by- 
mekaar gekom het, toegespreek. Die saak van 
besnydenis, het Petrus opgemerk, was reeds 
deur God self bepaal (verse 7-9). Petrus se ge- 
tuienis het bewys gelewer dat God die Heilige 
Gees gegee het aan heidene wat nie besny  
was nie (Handelinge 10:44-48). As gevolg 
hiervan, kon hulle net tot die gevolgtrekking 
kom dat God nie die besnydenis van manlike 
heidense bekeerlinge vereis het nie.

Paulus en Barnabas het toe gepraat en  
beskryf hoe God wonderwerke deur hulle 
gedoen het om heidene in die Kerk in te roep 
(vers 12).

Vier beperkings op nuwe heidense bekeerlinge

Jakobus, die halfbroer van Jesus Christus,  
het toe ’n afsluitende stelling uitgereik: “Daar- 
om oordeel ek dat ons die wat uit die heidene 
hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, 
maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet ont-
hou van die dinge wat deur die afgode besoedel 
is en van hoerery en van wat verwurg is en van 
bloed” (Verse 19-20).

Sommige mense gebruik hierdie woorde om  
te argumenteer dat niks meer van vroeë Chris-
tene vereis word nie—dat hulle (en ons) nie 
ander wette wat in die Ou Testament is hoef  
te onderhou nie.

Maar maak hierdie siening regtig sin?  
Jakobus het niks gesê oor moord, steel, leuns,  
om God se naam ydellik te gebruik of ’n menigte  
ander sondes nie. Moet ons tot die gevolgtrek-
king kom dat Christene nou vry is om hierdie 
bose dinge te doen deur hierdie beredenering te 
gebruik? Natuurlik nie! So hoekom het Jakobus 
dan net hierdie vier beperkings gelys—”onthou 
van die dinge wat deur afgode besoedel is en  
van hoerery en van wat verwurg is en van bloed”?

Die skakel wat elk van hierdie vereistes ver- 
bind, is afgodery. Elkeen was direk geassosieer 
met die heidense vorme van aanbidding wat 
algemeen was in die gebiede waaruit God hei- 
dene in die Kerk geroep het. Elkeen het ook 
spesifieke Bybelse opdragte oortree (Eksodus 
20:2-6; Levitikus 20:10-20; Genesis 9:4;  
Levitikus 7:26-27).

Dit is egter duidelik dat die apostels ook 
nog ’n rede gehad het om hierdie skakels na 
afgodery uit te sonder. Hulle wou seker maak 
dat nuwe nie-Joodse bekeerlinge onmiddel-
like toegang sou hê om die leringe van God se 
Woord—die Heilige Skrifte, te leer (Romeine 
15:4; 2 Timoteus 3:15).

Let op die rede waarom Jakobus daardie 
spesifieke verbod gegee het: “Want van die ou 
tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom 
verkondig, terwyl hy elke sabbat in die sina- 
goges gelees word” (Handelinge 15:21). Die 
doel vir hierdie ietwat verwarrende afsluiting tot 
die einde van die stelling word nou duidelik: Die 
apostels wou verseker dat elke nuwe heidense 
bekeerling daardie opdrag sou kon benut, aan-
gesien die woorde van Moses “elke sabbat … 
gelees word.”

Toegang tot die Skrif 

In daardie tyd het niemand hulle eie kopieë 
van die Bybel gehad nie. Rolle was handge-
skrewe en geweldig duur. Slegs die baie rykes 
kon enige soort persoonlike biblioteek bekostig. 
Die enigste plekke waar ’n mens die Bybel 
gereeld kon gelees hoor, was by die tempel in 
Jerusalem of in die Joodse sinagoges wat in 
groter stede van die Romeinse Ryk bestaan het.

Deur enige verbintenisse met afgodery te 
verwerp en te kies om slegs die ware God van 
die Skrif te aanbid, kon hierdie nuwe heidense 
bekeerlinge die Joodse sinagoge bywoon. Daar 
sou hulle in staat wees om die basiese leringe 
van die Heilige Skrifte elke Sabbat te leer. In ge- 
biede waar Christelike gemeentes nog nie begin 
was nie, was die sinagoge die enigste georgani- 
seerde opleidingsentrum waar die Skrif geleer 
kon word.

Paulus bevestig duidelik hoe belangrik dit is  
vir nuwe bekeerlinge om uit die Skrif geleer te 
word. In sy brief aan Timoteus—’n jong dienaar  
wat hom gehelp het om hierdie heidense bekeer- 
linge te dien—maak Paulus die punt dat “Die 
hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig … tot 
onderwysing in geregtigheid” (2 Timoteus 3:16). 

Hy het selfs die heidense bekeerlinge in 
Rome herinner dat “geloof is dus uit die gehoor, 
en die gehoor is deur die woord van God” 
(Romeine 10:17). Op daardie tydstip was die 
enigste “Skrif” en “woord van God” wat hulle 
geken het, wat ons vandag die Ou Testament 
noem. Die Nuwe Testament het nog nie 
bestaan nie.

Paulus het duidelik verwag dat sy heidense 

bekeerlinge moeite moet doen om die geïnspi-
reerde Woord van God te hoor en te leer. Toe 
die Kerk egter die eerste keer heidense bekeer-
linge begin aanvaar het, het dit nog nie die ver- 
moë gehad om die skrifture aan nie-Joodse 
gelowiges in elke stad te leer nie—veral in 
daardie stede waar daar geen Christelike ge- 
meentes was nie.

Maar die Jode het onbesnede heidene in 
die sinagoge verwelkom om God se waarheid te 
leer—mits hulle ’n verbintenis gemaak het om 
slegs die ware en lewende God van die Bybel 
te dien.

Die Nuwe Testament wys dat die vroegste 
heidense bekeerlinge vinnig vertroud geraak  
het met die Skrif. Omdat die Skrifte wat deur 
die Jode en Christene gebruik is presies die- 
selfde was, was die apostels gemaklik om 
nuwe heidense gelowiges by die Jode en 
Joodse Christene, wat elke Sabbat die sina- 
gogedienste bygewoon het, te verwelkom.

Die Bybel self teken aan dat baie heidene 
eers Paulus se prediking gehoor het in die sina-
goge waar hulle saam met die Jode bygewoon 
het (Handelinge 17:1-4, 10-12, 16-17). Beide die 
sinagoge en die Heilige Skrif was sentraal tot 
Paulus se werk om Jode en heidene te bekeer.

Beide Paulus en sy bekeerlinge het die 
Heilige Skrifte—soos geleer deur die Jode in 
die sinagoges—as die fondament van hulle 
oortuigings beskou. Daarom hoef hy nie altyd 
elke detail van die manier van lewe te verduide-
lik wat hierdie nuwe bekeerlinge moes leer nie. 
As hy net in ’n stad was vir ’n kort rukkie kon 
Paulus sy pogings konsentreer om die rol en die 
sending van Jesus Christus te verduidelik, en 
dan na ’n ander stad beweeg.

Hy het geweet dat heidense bekeerlinge 
voort kon gaan om basiese onderrig in die Skrif 
en God se manier van lewe te ontvang deur die 
gereelde sinagogedienste by te woon. En die 
feit dat hy in sy briewe aan heidense gemeen-
tes breedvoerig aangehaal het uit dieselfde 
Skrifgedeeltes wat deur die Jode gebruik was, 
is duidelike bewyse dat alle heidense bekeer-
linge toegang tot daardie opdrag gehad het, 
ongeag waar hulle gewoon het.

Die Jerusalem Konferensie 
van Handelinge 15: Wat was 
Besluit?
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Paulus het toestemming versoek om in sy eie verdediging met die 
vergaderde skare te praat. Toestemming is verleen (vers 40) en hy het 
gepraat. Daarna is hy voor die Sanhedrin, die hoë raad van die Jode, 
geneem en van daar oorgeplaas na die stad van Cesaréa, aan die kus 
van die Middellandse See, om voor die Romeinse goewerneur Felix te 
verskyn. Die Romeinse bevelvoerder van die Jerusalem garnisoen het 
hierdie verduideliking, in ’n brief aan Felix, ingesluit:

“Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is, op die punt gestaan 
het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom 
en hom gered, omdat ek verneem het dat hy ’n Romein is [hy was ’n 
Romeinse burger]. Maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak 
was waarom hulle hom beskuldig, het ek hom na hulle Raad [die San-
hedrin] afgebring en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van 
hulle wet, maar dat hy nie aangeklaag word van iets wat die dood of 
boeie verdien nie” (Handelinge 23:27-29).

Let op Paulus se antwoord op die valse beskuldigings wat teen hom 
gemaak is: “En nadat die goewerneur vir hom gewink het om te praat, 
het Paulus geantwoord: Omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie 
jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed, aangesien u 
te wete kan kom dat dit nie meer as twaalf dae is vandat ek opgegaan 
het om in Jerusalem te aanbid nie. En hulle het my nie in die tempel 
gevind, besig om met iemand te praat of ’n opstand van die volk te 
verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie.

En hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig, nie  
bewys nie. Maar dit erken ek voor u dat ek … so die God van my 
vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete ge- 
skrywe is, en ’n hoop op God het, ’n hoop wat hulle self ook verwag, 
dat daar ’n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as 
onregverdiges. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die 
mense ’n rein gewete te hê” (Handelinge 24:10-16). 

Hoe onmiskenbaar eenvoudig! Jare nadat hy die eerste keer ’n 
Christen geword het, kon Paulus verklaar dat hy steeds “alles glo wat 
in die wet en in die profete geskrywe is”—’n Joodse term vir die hele 
Ou Testament. Hierdie getuienis, uit Paulus se eie lippe, verwyder alle 
twyfel oor waar hy gestaan het ten opsigte van die wet van God.

Paulus se tweede hofverdediging van sy leringe 

Twee jaar later is Paulus weer ontbied om in die hof te verskyn voor 
’n nuwe Romeinse goewerneur, Porcius Festus (vers 27). “En toe hy 

verskyn, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, rondom hom 
gestaan en baie en swaar beskuldiginge teen Paulus ingebring wat 
hulle nie kon bewys nie, terwyl hy tot sy verdediging gesê het: Ek het 
niks teen die wet van die Jode of teen die tempel of teen die keiser 
gesondig nie” (Handelinge 25:7-8).

Hierdie amptelike hofverskynings is betekenisvol. Hulle bevestig, 
in Paulus se eie woorde, dat hy voortgegaan het om baie toegewyd al 
God se wette te glo en te doen—dieselfde wette wat die Jode beweer 
het om te gehoorsaam. Nie een van sy aanklaers kon enige bewysbare 
getuienis tot die teendeel lewer nie. Alle bewerings wat teen hom ge- 
maak is was onwaar—net soos alle moderne bewerings, dat hy teen 
Ou Testamentiese wette geleer het, ewe onwaar is!

Nietemin, dieselfde onakkurate en lasterlike gerugte wat so lank 
gelede met Paulus se valse aanklaers begin het, sirkuleer vandag nog. 
Hulle het die basis geword van wat nou algemeen na verwys word as 
“Pauliniese teologie.”

Hierdie teologiese filosofie stel Paulus steeds voor as iemand wat 
daartoe verbind is om Christenskap van sy Joodse wortels te skei.  
Dit beeld hom uit as een wat sy Bybelse erfenis verwerp het en ver-
anderinge in lering geïnisieer het wat alle Ou Testamentiese wette 
verwerp het.

Maar, soos hierbo verduidelik is, is dit op verre na nie wat Paulus 
eintlik geglo en geleer het nie. Regdeur sy lewe het Paulus die Ou  
Testamentiese Skrif verdedig as nie net geïnspireer nie, maar ook  
nuttig vir “onderwysing in geregtigheid” vir alle Christene (sien weer  
2 Timoteus 3:15-17).

Die Skrif bevat God se wet wat geregtigheid van sonde onderskei. 
Dit is dan geen wonder dat Paulus verklaar, “Ek sou die sonde nie 
anders as deur die wet geken het nie” (Romeine 7:7).

Die Apostels, die Ou Testament en God se Wet
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Jesus se Lering  
oor God se Wet

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of  
die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te 
ontbind nie, maar om te vervul” (Matteus 5:17).

Miskien veroorsaak die leringe van Jesus wat betrekking het op 
sy gesindheid teenoor die wette wat God in die Ou Testament opge- 
teken het, die mees wydverspreide omstredenheid.

Die benadering van die meeste kerke en denominasies rakende 
Jesus, is dat Hy ’n nuwe lering gebring het wat heelwat verskil van  
die instruksies van die Ou Testament. Die algemene siening is dat die 
leer van Christus in die Nuwe Testament die leer van die Ou Testa-
ment uitgewis en vervang het. Maar het dit?

Dit maak per slot van rekening nie saak wat mense van Hom sê nie. 
Dit maak ook nie regtig saak watter interpretasies hulle gee aan wat 
Hy gesê het nie. Wat werklik saak maak, is wat Hy regtig gesê het, en 
of ons gaan glo, en aanvaar, wat Hy gesê het.

Duidelike verklaring in die Bergpredikasie 

Die Bergpredikasie is ’n goeie plek om te begin. Aangesien dit die 
langste opgetekende stelling van Jesus Christus se leringe is, moet ons 
verwag om Sy siening in verband met die wette van God, soos opge- 
teken in die Ou Testament, in dit te vind. En inderaad, dit is so.

Een van die redes vir sommige van Jesus se uitsprake in die Berg-
predikasie is dat—omdat Sy lering so anders as dié van die Fariseërs en  
Sadduseërs was—sommige mense geglo het Sy bedoeling was om die 
gesag van God se Woord te ondermyn en Sy eie in plek daarvan te stel.

Maar Sy werklike bedoeling was om te demonstreer dat baie van 
die dinge wat die Fariseërs en Sadduseërs geleer het in stryd was met 
die oorspronklike leringe van die Torah (of Wet) van Moses, die eerste 
vyf boeke van die Bybel. Jesus het die foutiewe idees wat mense oor 
Hom gevorm het weerlê met drie uitdruklike verklarings oor die wet. 
Kom ons kyk na hulle.

“Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” 

Jesus verduidelik Sy siening van die wet baie vroeg in die Bergpre-
dikasie: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te 
ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” 
(Matteus 5:17).

Ons sien dus onmiddellik dat Jesus geen voorneme gehad het om 
die wet te vernietig nie. Hy sê selfs vir ons om nie eens so iets te dink 
nie. Ver van antagonisties teenoor die Ou Testamentiese Skrifte, het 
Hy gesê Hy het gekom om “die Wet en die Profete” te vervul en het 
voortgegaan om hulle gesag te bevestig. “Die Wet en die Profete” was 
’n term wat algemeen vir die Ou Testamentiese Skrifte gebruik was 
(vergelyk Matteus 7:12).

“Die Wet” het verwys na die eerste vyf boeke van die Bybel, die 
boeke van Moses, waarin God se wette neergeskryf is. “Die Profete” 
het nie net verwys na die geskrifte van die Bybelse profete nie, maar 
ook na die historiese boeke wat bekend geword het as die Ou Testa-
ment.

Wat het Jesus bedoel toe Hy gepraat het van die vervulling van  
die wet? 

Dit is jammer dat die betekenis van “die vervulling van die wet” 
verdraai is deur baie wat aanspraak maak op die naam van Jesus maar 
nie regtig verstaan wat Hy geleer het nie. Hulle sê dat aangesien Jesus 
gesê het Hy sal die wet vervul, hoef ons dit nie langer te onderhou nie.

Nog ’n siening van “die vervulling van die wet” is dat Jesus “vol-
kome gevul” het wat in die wet ontbreek het—dit wil sê, Hy het dit 
voltooi, deur dit gedeeltelik op te hef en deels daartoe bygevoeg en  
het, waarna verwys word as “Christus se wet” of “Nuwe Testamen-
tiese lering”, geformaliseer.

Die implikasie van hierdie siening is dat die Nuwe Testament ’n ver- 
andering in die vereistes vir verlossing gebring het en dat die wette 
wat in die Ou Testament gegee is, uitgedien is. Maar weerspieël enige 
van hierdie sienings akkuraat wat Jesus bedoel het?

Jesus se Lering oor God se Wet
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Jesus se siening van die vervulling van die wet 
Die Griekse woord pleroo, vertaal “vervul” in Matteus 5:17, beteken 

“maak vol, te vul, om vol te maak … om ten volle te vul” of “om vol 
te lewer, dit wil sê om te voltooi” (Thayer’s Greek-English Lexicon of 
the New Testament, 2002, Strong se nommer 4137).

Met ander woorde, Jesus het gesê Hy het gekom om die wet te vol- 
tooi en dit volmaak te maak. Hoe? Deur die geestelike bedoeling en 
toepassing van God se wet te toon. Sy betekenis is duidelik uit die 
res van die hoofstuk, waar Hy die geestelike bedoeling van spesifieke 
gebooie getoon het.

Sommige verdraai die betekenis van “vervul” om Jesus te laat sê, 
“Ek het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te beëin-
dig deur dit te vervul.” Dit is teenstrydig met Sy eie woorde. Deur die 
res van die hoofstuk het Hy getoon dat die geestelike bedoeling van 
die wet dit meer van toepassing gemaak het, nie dat dit uitgewis of nie 
meer nodig is nie.

Deur God se wet te verduidelik, uit te brei en met voorbeelde toe te  
lig, het Jesus ’n profesie vervul van die Messias wat in Jesaja 42:21 ge- 
vind is: “Die HERE se vreugde lê daarin om sy gebooie groot en heer- 
lik te maak” (Nuwe Lewende Vertaling). Die Hebreeuse woord gadal, 
vertaal as “groot”, beteken letterlik “om groot te wees of groot te word” 
(William Wilson, Wilson’s Old Testament Word Studies, “Magnify”).

Jesus Christus het presies dit gedoen en die heilige, geestelike be- 
doeling, doel en omvang van God se wet deur Sy leringe en manier 
van lewe gewys. Hy het aan die wet se vereistes voldoen deur dit per- 
fek in gedagte en daad te gehoorsaam, beide in die letter en in die 
bedoeling van die hart.

Totdat alles gebeur
Die tweede groot stelling wat Jesus in die Bergpredikasie gegee 

het, in presies dieselfde konteks, maak dit selfs duideliker dat Hy nie 
gekom het om die wet te vernietig, te herroep, ongeldig te verklaar of 
af te skaf nie: “Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en 
die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit 
verbygaan totdat alles gebeur het nie” (Matteus 5:18).

Met hierdie woorde het Jesus die voortsetting van die wet vergelyk 
met die permanensie van die hemel en aarde. Hy sê dat God se gees-
telike wette onveranderlik, onaantasbaar en onvernietigbaar is. Hulle 
kan slegs vervul word, nooit afgeskaf word nie.

Die wet het volmaakte gehoorsaamheid ver- 
eis en ’n doodsvonnis uitgespreek oor enigeen 
wat dit gebreek het. Paulus sê vir ons “die loon 
van die sonde is die dood …” (Romeine 6:23).

Dink vir ’n oomblik aan die straf wat elkeen 
van ons op onsself gebring het deur die sonde. 
Dit is nie vagevuur of hel, of een of ander plek 
of toestand van wese of bewussyn nie (versoek 
ons gratis boekie, Heaven and Hell: What Does 
the Bible Really Teach?, of laai dit van ons web- 
werf af ). Dit is die dood—ewige vergetelheid, 
’n niksheid, ’n totale uitwissing uit bestaan 
waaruit ons nooit kon ontsnap nie, was dit nie 
vir God se belofte van die opstanding nie.

Paulus gaan voort in Romeine 6:23, “… 
maar die genadegawe van God is die ewige 
lewe in Christus Jesus, onse Here.” Aangesien 
ons almal sondig kan die wet slegs ons dood 
eis. Dit het geen voorsiening om ons die ewige 
lewe te gee nie. So, hoe kan enigiemand hoop 
vir die lewe aan gene sy van die graf?

Jesus het ook die wet nagekom in die sin 
dat Hy aan die wet se vereiste voldoen het deur 
die straf te betaal wat elkeen van ons aange-
gaan het vir ongehoorsaamheid, wat die dood 
is. Jesus, wat nooit gesondig het nie, het nooit 
die doodstraf wat deur die wet vereis word op 
Homself gebring nie. As ons volmaakte offer 
vir sonde was Hy in staat om die wet se eise 
wat ons dood vereis het, te bevredig. Daarom 
het Hy “die sonde deur sy offer weg te doen” 
(Hebreërs 9:26). Nadat Hy “ons van ons sondes  
gewas het in sy bloed” (Openbaring 1:5), maak 
Jesus dit vir ons moontlik om God se gawe 
van die ewige lewe te ontvang.

Die “Wet” gedeelte van die Bybel, die vyf  
boeke van Moses, bevat verskeie soorte wette. 
Benewens wat ons die morele wette noem, wat  
menslike gedrag beheer (soos die Tien Gebooie) 
het hierdie afdeling ook verskeie offerwette 
bevat wat offers vir sonde vereis. Van hulleself 

kon hierdie wette en offers nooit die doodstraf 
vir sonde verwyder nie (Hebreërs 10:1-4).

“Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: 
Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar 
U het vir My ’n liggaam berei …’… Deur hier- 
die wil is ons geheilig deur die offer van die 
liggaam van Jesus Christus, net een maal … 
nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring 
het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van 
God,’ … Want deur een offer het Hy vir altyd 
volmaak die wat geheilig word” (verse 5, 10, 
12, 14).

Wat dit vir ons sê, is dat Jesus alles vervul 
het wat voorgeskryf is in die offergawes vir 
sonde in die wet van offers. Jesus het die 
hele wet gehandhaaf deur die offer vir sonde 
te word.

As Christus Homself nie aangebied het as 
’n offer vir sonde nie, sou die offers wat die 
“een slagoffer vir die sondes” voorskadu het, 
’n onvervulde profesie of belofte gewees het 
omdat hulle almal na Hom gewys het.

Jesus het gesê Hy het nie gekom om 
die Wet of die Profete te vernietig nie, maar 
om hulle te vervul. Hy het dit op verskillende 
vlakke en op verskillende maniere gedoen. Hy 
het die volle geestelike bedoeling van die wet 
getoon en dit perfek geleef as ’n voorbeeld 
vir ons. Die profete het voorheen Sy persoon, 
Sy sending en baie besonderhede van Sy 
geboorte, lewe, dood en opstanding aange-
kondig—wat Hy vervul het. Die offers van 
die wet het Sy offerdood vooruitskadu vir die 
sondes van die hele mensdom—wat Hy alleen 
kon vervul.

Wat Jesus in wese gesê het, is dat die Ou 
Testament in al sy dele en elemente—moreel 
en profeties—na Homself verwys en op Hom 
van toepassing was. Hy het aan alle aspekte 
van die Wet en Profete voldoen, dit gestaaf en 
wat hulle geëis en aangekondig het, bekragtig.

Ander Belangrike Maniere Waar- 
op Jesus die Wet Vervul het

Jesus se Lering oor God se Wet
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Ons moet daarop let dat in hierdie vers ’n ander Griekse woord 
gebruik word vir “vervul” naamlik, ginomai, wat beteken “om te 
word, dit wil sê om tot stand te kom … om te gebeur, plaasvind” of 
“om gemaak te word, klaar” (Thayer’s, Strong se nommer 1096).

Tot die uiteindelike voltooiing van God se plan om die mensdom in 
Sy koninkryk te verheerlik—dit wil sê, solank daar nog steeds vlees- 
like mense is—is die fisiese kodifikasie van God se wet in die Skrif 
nodig. Dit, het Jesus verduidelik, is so seker soos die voortbestaan van 
die heelal. 

Sy dienaars moet die wet onderhou 

Die derde stelling van Jesus, wat vroeër in hoofstuk 2 aangehaal is, 
verklaar dat ons lot berus op ons gesindheid teenoor, en die hantering 

van God se heilige wet. Weereens, “Elkeen dus wat een van die minste 
van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem 
word [deur diegene] in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat 
dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die 
hemele” (Matteus 5:19).

Die “deur diegene” word bygevoeg vir duidelikheid, aangesien, soos 
verduidelik in ander gedeeltes, diegene wat volhard om die wet te ver-
breek en ander so leer, sal glad nie in die Koninkryk wees nie.

Jesus maak dit baie duidelik dat diegene wat Hom volg en na Sy  
Koninkryk streef, ’n ewige verpligting het om God se wet te gehoor- 
saam en te handhaaf. Hy sê dat ons nie die wet van God kan vermin-
der deur selfs ’n jota of tittel—die ekwivalent in ons moderne alfabet 
van die kruising van ’n “t” of die punt op ’n “i”, weg te laat nie.

Die waarde wat Hy op die gebooie van God plaas is ook onmisken- 

Die Bybel sê vir ons dat Christus gekom het  
as Middelaar van ’n beter verbond (Hebreërs 
8:6). Die gewilde oortuiging dat die Nuwe Ver- 
bond God se wet afskaf weerspieël ’n misver-
stand van beide verbonde. God sê vir ons dat 
Hy die oorspronklike verbond verander het en 
“’n beter verbond wat op beter beloftes wette-
lik gegerond is” gemaak het (Vers 6). Maar dit 
is nie op verskillende wette gevestig nie. Die 
wet het dieselfde gebly.

Daar was egter ’n swakheid of fout, in die 
oorspronklike verbond. Daardie fout was met 
die mense, nie met die wet nie. “Want Hy be- 
rispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek 
die Here, dat Ek met die huis van Israel en die 
huis van Juda ’n nuwe verbond tot stand sal 
bring” (Vers 8). Dit was omdat die mense “nie 
gebly (het) by my verbond nie en Ek het hulle 
veronagsaam spreek die Here” (Vers 9).

In die Ou Verbond, het God die wet op 
tafels van klip geskryf. Dit was ekstern, nie 
deel van die denke en motiewe van die mense 
nie. Dit was in hulle literatuur, maar nie in 

hulle harte nie. In die Nuwe Verbond skryf God 
die wet in die verstand en harte van Sy volk 
(Hebreërs 8:10; Jeremia 31:33-34).

Om mense in staat te stel om Sy wet te 
internaliseer—om dit lief te hê en dit gretig 
en gewilliglik te gehoorsaam—maak God 
hierdie belofte: “En Ek sal julle ’n nuwe hart 
gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en 
Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem 
en julle ’n hart van vlees gee. En Ek sal my 
Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle 
in my insettinge wandel en my verordeninge 
onderhou en doen” (Esegiël 36:26-27). God 
se Gees stel Sy mense in staat om Sy wette te 
gehoorsaam!

Mense wat nie die Heilige Gees het nie is 
nie in staat tot heelhartige gehoorsaamheid 
nie. Hoekom? “Omdat wat die vlees bedink, 
vyandskap teen God is; want dit onderwerp 
hom nie aan die wet van God nie, want dit kan 
ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie 
behaag nie” (Romeine 8:7-8).

Dit is waarom die Ou Verbond en die Nuwe 

Verbond verskil. Paulus verduidelik dat “wat vir 
die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos 
was deur die vlees” het God bereik deur Jesus 
te stuur, wat die vlees oorwin het en “sonde 
[wetteloosheid] veroordeel in die vlees, sodat 
die reg van die wet vervul kon word in ons wat 
nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” 
(Romeine 8:3-4; sien ook 1 Johannes 3:4).

The International Critical Commentary, met 
verwysing na Romeine 8:4, sê: “God se doel 
met die ‘veroordeling’ van sonde was dat Sy 
wet se vereiste in ons vervul kan word, dit wil 
sê, dat Sy wet gevestig kan word in die sin 
om uiteindelik werklik en opreg gehoorsaam 
te word—die vervulling van die beloftes van 
Jeremia 31:33 en Esegiël 36:26.”

In ’n voetnoot van Jeremia 31:33-34 ver- 
duidelik die verklaring dat hierdie gedeelte 
“dikwels verkeerd verstaan word as ’n belofte 
van ’n nuwe wet om die plek van die oue te 
neem of anders ’n belofte van ’n godsdiens 
geheel en al sonder wet. Maar die nuwe ding 
wat in v. 33 belowe word, is in werklikheid 
nie ’n nuwe wet of vryheid van die wet nie, 
maar ’n opregte innerlike begeerte en vas-
beradenheid aan die kant van God se mense 
om die wet wat reeds aan hulle gegee is, te 
gehoorsaam.”

Die volgende gedeeltes in die Nuwe Testa- 
ment bevestig, hetsy eksplisiet of deur voor-
beeld, dat Jesus en die apostels die Tien 
Gebooie beskou het as nodig vir die ware 
Christelike lewe.

• Eerste Gebod: Matteus 4:10; 22:37-38.
• Tweede Gebod: 1 Johannes 5:21;  

1 Korintiërs 6:9; 10:7, 14; Efesiërs 5:5.
• Derde Gebod: Matteus 5:33-34; 7:21-

23; Lukas 11:2; 1 Timoteus 6:1.
• Vierde Gebod: Lukas 4:16; Handelinge 

13:14, 42, 44; 16:13; 17:2; 18:4; Hebreërs 
4:4, 9.

• Vyfde Gebod: Matteus 15:3-6; 19:17-19; 
Efesiërs 6:2-3.

• Sesde Gebod: Matteus 5:21-22; 19:17-
18; Romeine 13:9; Galasiërs 5:19-21; Jakobus 
2:10-12.

• Sewende Gebod: Matteus 5:27-28; 
19:17-18; Romeine 13:9; 1 Korintiërs 6:9; 
10:8; Efesiërs 5:5; Galasiërs 5:19-21; Jakobus 
2:10-12.

• Agtste Gebod: Matteus 19:17-18; 
Romeine 13:9; Efesiërs 4:28.

• Negende Gebod: Matteus 19:17-18; 
Romeine 13:9; Kolossense 3:9; Efesiërs 4:25.

• Tiende Gebod: Lukas 12:15; Romeine 
7:7; 13:9; Efesiërs 5:3, 5.

Skaf die Nuwe Verbond  
die Gebooie af?

Jesus se Lering oor God se Wet
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baar—sowel as die hoë agting teenoor die wet wat Hy vereis van almal 
wat in Sy Naam onderrig. Sy afkeuring val op diegene wat die minste 
van God se gebooie minag en Sy eer sal aan diegene wat God se ge- 
booie leer en gehoorsaam, geskenk word.

Aangesien Jesus die gebooie van God gehoorsaam het, is dit logies 
dat Sy dienaars ook dieselfde gebooie moet onderhou en ander moet 
leer om dieselfde te doen (1 Johannes 2:2-6). Dit is op hierdie manier 
dat die ware dienaars van Christus geïdentifiseer sal word—deur die 
voorbeeld wat Hy vir hulle gestel het, te volg (Johannes 13:15).

Moet die skrifgeleerdes en Fariseërs oortref 

Met die volgende stelling in die Bergpredikasie, laat Jesus geen 
twyfel oor wat Hy in die vorige drie verklarings bedoel het nie.

Hy het sonder twyfel bedoel dat Sy dissipels God se wet moet ge- 
hoorsaam—en Hy het hulle vereis om dit te gehoorsaam volgens ’n  
standaard wat verder gegaan het as enigiets wat hulle voorheen gehoor  
het. “Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is 
as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die konin-
kryk van die hemele sal ingaan nie” (Matteus 5:20).

Wie was die skrifgeleerdes en Fariseërs? Die skrifgeleerdes was die 
bekendste leraars van die wet—die vertolkers van die wet, die geleerde 
mans, die kenners.

Die Fariseërs, ’n verwante groep, is algemeen beskou as die mees 
voorbeeldige toonbeelde van Judaïsme. Hulle het ’n sekte van Judaïsme 
gevorm wat ’n kode van sedes en rituele, meer rigied as wat die wet 
van Moses uitgespel het, gevestig, en het baie van hulle praktyke op 
jare lange tradisies gebaseer. Die skrifgeleerdes en Fariseërs was beide 
baie streng en hoogs gerespekteerd in Judaïsme (Handelinge 26:5).

Terwyl die skrifgeleerdes die kenners was, het die Fariseërs die  
suiwerste praktyk van geregtigheid beoefen. Dus, toe Jesus gesê het 
dat ’n mens se geregtigheid dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs 
moet oorskry, was dit ’n verrassende verklaring.

Daar is opgekyk na die Fariseërs as diegene wat die hoogtepunt 
van persoonlike geregtigheid bereik het, en die gewone mense het 
aangeneem dat sulke hoogtes van spiritualiteit ver buite hulle bereik 
was. Maar Jesus het beweer dat die geregtigheid van die skrifgeleerdes 
en Fariseërs nie genoeg was om hulle te geregtig om die Koninkryk, 
waaroor Hy gepraat het, binne te gaan nie! Watter hoop het ander  
dan gehad?

Jesus veroordeel godsdienstige skynheiligheid 
Trouens, daar was ’n werklike probleem met die geregtigheid van 

die skrifgeleerdes en Fariseërs. Die hart van die saak was dat hulle 
geregtigheid gebrekkig was deurdat dit slegs uiterlik was. Dit het gelyk 
of hulle die wet gehoorsaam aan diegene wat hulle waargeneem het, 
maar hulle het God se wet innerlik gebreek, waar dit nie deur ander 
gesien kon word nie.

Let op Jesus se snydende veroordeling van hulle skynheilige ver- 
toning van godsdiens: “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveins-
des, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, 
maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid … want julle … wat 
van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande 
onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, 
maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid” (Matteus 
23:25-28).

Hierdie selfaangestelde godsdienstige onderwysers het geringe 

Jesus se Lering oor God se Wet

Die aand voor Hy gekruisig is, het Jesus 
vir Sy dissipels gesê, “’n Nuwe gebod gee Ek 
julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle 
liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê” 
(Johannes 13:34).

Het Jesus God se vorige gebooie vervang 
met net hierdie een “nuwe gebod”? Baie leer 
dit is presies wat Hy bedoel het maar hulle 
redenasie neem nie alles in ag wat Jesus gesê 
het nie. Die meeste van wat Hy gesê het, was 
nie nuut nie.

Moses het baie eeue tevore amper die-
selfde woorde geskryf (Levitikus 19:18). Jesus 
het bloot ’n paar woorde bygevoeg wat Moses 
nie kon skryf nie, omdat Jesus nog nie gekom 
het nie. Daardie nuwe woorde wat deur Jesus 
gespreek is, was “soos Ek julle liefgehad het” 
—met verwysing na die volmaakte voorbeeld 
van liefde wat Hy vir hulle gestel het!

Sy voorbeeld het die maatstaf van liefde-

volle karakter hoër as ooit tevore verhoog. Hy 
het ons liefgehad tot op die punt dat Hy Sy eie 
lewe vir ons gegee het. Hy verduidelik—net 
twee hoofstukke later— “Groter liefde het 
niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy 
vriende gee” (Johannes 15:13).

Maar Jesus het ook deur Sy voorbeeld 
geïllustreer dat liefde en gehoorsaamheid 
gepaardgaan. Hy het verduidelik, “As julle my 
gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net 
soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en 
in sy liefde bly” (Johannes 15:10).

Ons vervul Jesus se nuwe gebod wanneer 
ons mekaar liefhet in dieselfde mate as wat  
Hy dit gedoen het—deur gewillig te wees om 
ons lewens neer te lê ter wille van ander. Dit 
is die soort liefde wat Jesus wil hê al Sy ware 
dissipels uit die hart moet beoefen. En dit is 
die punt wat Hy gemaak het in Sy “nuwe” 
gebod.

Die “Nuwe” Deel van Jesus 
Christus se “Nuwe Gebod”
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aspekte van die wet beklemtoon terwyl hulle belangriker kwessies ver-
waarloos het. “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want 
julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste 
van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hier-
die dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat” (vers 23).

Jesus was begaan dat elke deel van die regverdige vereistes gehoor- 
saam moet word en kwaad dat hulle blind was vir die “swaarste” dele 
—die belangrikste geestelike aspekte—van die wet.

Terwyl hulle puntenerig was met hulle seremoniële tradisies, het 
hulle terselfdertyd vryhede geneem om ongehoorsaam te wees aan 
God se direkte gebooie. In sommige situasies het hulle werklik hulle 
tradisies verhef bo die duidelike opdragte van God (Matteus 15:1-9).

Agter hul optrede was die basiese motief een van selfverheerliking 
en eiebelang. Hulle het hulle meer private godsdienstige aanbidding 
wat vir God moes wees, in die openbaar gedoen—gebed, vas en gee 
van aalmoese—alles sodat hulle deur ander gesien en beskou kon word  
as regverdig (Matteus 6:1-6; 23:5-7).

Godsdienstige leiers het nie die gees  
van God se wet onderhou nie 

Onmiddellik na Sy stelling dat Hy geen voorneme gehad het om 
weg te doen met God se wet nie, het Jesus voortgegaan om voorbeelde 
te gee van die tradisies en leringe van die Joodse godsdienstige leiers 
wat die punt heeltemal gemis het, of selfs die geestelike bedoeling van 
God se wette weerspreek het.

Die eerste voorbeeld wat Hy gegee het, was die Sesde Gebod, “Jy 
mag nie doodslaan nie.” Al wat die Fariseërs van hierdie gebod verstaan  
het, was dat die daad van moord verbied is. Jesus het geleer wat voor die 
hand liggend moes gewees het, dat die bedoeling van die Sesde Gebod 
was nie net om die letterlike daad van moord te verbied nie, maar ook  
elke bose gesindheid van hart en verstand wat tot moord gelei het—in- 
sluitend onregverdige woede en minagtende woorde (Matteus 5:21-26). 

Hy het dit ook gedoen met hulle eng siening van die Sewende Ge- 
bod, “Jy mag nie egbreek nie.” Die Fariseërs van die dag het verstaan 
dat die fisiese daad van seksuele verhoudings met ’n vrou buite die 
huwelik, sonde is. Hulle moes ook geweet het dat, soos in die geval 
van die Sesde Gebod, wellus vir ’n ander vrou sondig was omdat die 
een wat begeer reeds die gebod in sy hart verbreek het.

Hierdie is voorbeelde van die “geregtigheid van die skrifgeleerdes 

en Fariseërs” wat Jesus gekenmerk het as om die buitekant van die 
beker en skottel rein te maak, terwyl hy aan die binnekant “vol roof en 
onmatigheid” bly (Matteus 23:25).

Jesus het Sy dissipels beveel dat God se wet inderdaad uiterlik ge- 
hoorsaam moet word, maar dit moet ook gehoorsaam word in die gees 
en bedoeling van die hart. Toe Jesus soveel innige gehoorsaamheid aan  
God se wette geleer het, was Hy getrou aan wat die Ou Testament ge- 
leer het: “Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien 
aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan” (1 Samuel 16:7).

Die profeet Jeremia het uitgesien na ’n tyd waarin God ’n nuwe ver-
bond sou vestig waarin God belowe het om “Ek gee my wet in hulle 
binneste en skrywe dit op hulle hart” (Jeremia 31:33). God se oor-
spronklike bedoeling vir Sy wet was dat mense dit uit hulle harte sou 
nakom (Deuteronomium 5:29). Die mislukking van mense om God se 
wet te gehoorsaam in die “binneste” (Psalm 51:8) het onvermydelik tot 
uiterlike ongehoorsaamheid gelei.

Jesus het nie die wet verander nie

Jesus het Sy kontrastering van die skrifgeleerdes en die Fariseërs 
se eng interpretasie van die wet met die geestelike bedoeling daarvan 
voorafgegaan met die woorde, “Julle het gehoor dat aan die mense van 
die ou tyd gesê is … Maar Ek sê vir julle …” (Matteus 5:21-22, 27-28).

Sommige dink verkeerdelik dat Jesus se bedoeling was om Sy eie 
lering met dié van Moses te kontrasteer en sodoende Homself as die 
enigste ware gesag te verklaar. Hulle neem aan dat Jesus óf gekant 
was teen die Mosaiese wet óf dit op een of ander manier verander het.

Maar dit is moeilik om te dink dat Jesus, net nadat hy die mees 
plegtige en uitdruklike proklamasie van die permanensie van God se  
wet gelewer het, en Sy eie hoë agting daarvoor beklemtoon het, nou 
die gesag van daardie wet sou ondermyn deur ander uitsprake te maak. 
Jesus was nie inkonsekwent nie; Hy het die wet in al Sy stellings geëer 
en gehandhaaf.

In hierdie gedeelte gaan Hy nie teen die Mosaïese wet nie en hy eis  
ook nie ’n beter spiritualiteit op nie. Wat Hy gedoen het, was om die  
verkeerde interpretasies wat deur die skrifgeleerdes en Fariseërs voort- 
gesit is, te weerlê. 

Dit is waarom Hy verklaar het dat ’n mens se geregtigheid die 
geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs moet oorskry. Jesus 
het, in die gedagtes van Sy luisteraars, die Mosaïese voorskrifte in 
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hulle oorspronklike plek, reinheid en krag herstel. (Vir ’n beter begrip 
van hierdie wette, versoek of laai u gratis kopie van die boekie The 
Ten Commandments, af.)

Dit moet ook duidelik wees dat, omdat dieselfde God die Outeur 

van die Ou en die Nuwe Verbond is, daar geen belangrike konflik tus-
sen hulle kan wees nie, en dat die onderliggende fundamentele wette 
van moraliteit in beide, in volle ooreenstemming moet wees. God sê 
vir ons in Maleági 3:6, “Want Ek, die HERE, het nie verander nie …”

Die godsdienstige owerhede wat Jesus 
Christus daarvan beskuldig het dat hy die Sab- 
bat oortree het was beskryf as mense wat ’n  
wettiese benadering gehad het. Maar wat be- 
teken die term wettiesheid? ’n Woordeboek- 
definisie van wettiesheid is “streng, letterlike 
of oormatige onderwerping aan die wet, of aan 
’n godsdienstige of morele kode.”

’n Gewilde betekenis verbonde aan die 
woord vandag is dat enige vorm van Bybelse 
wetsbewaring wettiesheid is en dus vermy 
moet word. Die woord word verkleinerend ge- 
bruik, veral teen sulke praktyke soos om die 
Sabbat te hou of te voldoen aan ander wette 
wat in die Ou Testament gegee word.

Hierdie gebruik van die woord is egter ver-
keerd. Dit is nie wetties om God se wette kor-
rek te gehoorsaam nie. Om wetties te wees, is 
om God se wette te misbruik op ’n manier wat 
nooit bedoel was nie.

Fariseërs se interpretasies het  
God se wet ondermyn 

Die Fariseërs, ’n oormatige streng tak van 
Judaïsme wie se godsdienstige interpretasies 
gewilde denke ten tyde van Christus oorheers 
het, was voorbeelde hiervan. Hulle het baie van 
hulle eie menslik bedinkte reëls en regulasies 
by God se wette gevoeg, wat die effek gehad 
het om die wette verkeerd voor te stel en ver-
keerd toe te pas.

Hulle bykomende interpretasies van God 
se wette het die oorspronklike doel so verdraai 
dat hulle hulle ondoeltreffend gemaak het 
(Matteus 15:6), en dus ongeldig. Deur die 

Fariseërs se interpretasies en edikte te volg 
het die mense nie langer God se wet gevolg 
nie (Johannes 7:19).

Hierdie verkeerde siening van God se wet 
het daartoe gelei dat baie Jesus Christus as 
die beloofde Messias verwerp het, selfs al het 
daardie wet van Hom geprofeteer (Johannes 
5:39-40; Lukas 24:44).

Dit was waarom Christus die gebrek aan 
begrip en skynheiligheid van die godsdienstige 
leiers van Sy tyd so ten sterkste veroordeel 
het. Hy het ’n terugkeer na die korrekte lering 
en praktyke van God se wette volgens hulle 
oorspronklike strekking en bedoeling geleer, 
en ook dat Hy die beloofde Messias was.

Paulus veroordeel die verdraaiing van die wet 

Die apostel Paulus het ook veelvuldige kere  
geskryf teen diegene wat die behoorlike ge- 
bruik van God se wet verdraai het. Dit is veral 
duidelik in die boek Galasiërs. Wat Paulus aan- 
gespreek het was nie die korrekte onderhou-
ding van God se wet, wat hy self elders ge- 
handhaaf het nie (Romeine 3:31; 7:12, 14, 22, 
26), maar ’n bewering dat regverdigmaking (die 
vergifnis en herstel van ’n sondaar tot ’n toe-
stand van geregtigheid) bereik kon word deur 
besnydenis en streng nakoming van die wet.

Sommige valse leraars (Galasiërs 2:4; 
5:10, 12; 6:12-13) het die Galasiese kerke 
ondermyn deur verkeerdelik daarop aan te 
dring dat besnydenis en die bewaring van die 
wet voldoende vereistes vir regverdigmaking 
en verlossing was, sonder geloof in en van 
Jesus Christus.

Paulus het hierdie foutiewe lering veroor-
deel en genoem dat gehoorsaamheid aan die 
wet nog nooit die ewige lewe moontlik gemaak 
het nie (Galasiërs 3:21). Hy het dit duidelik 
gemaak dat regverdigmaking—om regverdig 
gemaak te word in God se oë en dus toegang 
tot die ewige lewe verkry—slegs deur Jesus 
Christus beskikbaar is (Galasiërs 2:16; 3:1-3, 
10-11, 22; 5:1-4).

Paulus het dit duidelik gemaak dat vergifnis  
van sonde ’n offer vereis, en selfs die strengste  
nakoming van die wet kan nie die behoefte 
aan daardie offer verwyder nie.

Die wet van God bly egter die regverdige 
standaard waardeur die hele mensdom geoor-
deel sal word (Jakobus 2:8, 12). Die wet word 
nie uitgewis of afgeskaf deur geloof in Christus 
nie (Romeine 3:31), soos baie valslik glo. In 
plaas daarvan, sê Paulus, word die wet se be- 
hoorlike gebruik deur geloof bevestig.

Toe Salomo tot die gevolgtrekking gekom 
het dat die hele plig van die mens is “Vrees 
God en hou sy gebooie” (Prediker 12:13), het 
hy die blywende voorneme van God vir die hele 
mensdom uitgespreek. Die apostel Johannes 
het saamgestem toe Hy tot die gevolgtrekking 
gekom het dat, as ons God liefhet, ons Sy ge- 
booie sal onderhou (1 Johannes 5:3).

Jesus het vir die vrou wat in owerspel ge- 
neem is gesê, “sondig nie meer” (Johannes 
8:11)—met ander woorde, om God se wet te 
handhaaf en daarby te lewe! Jesus het vir die 
ryk jongman wat na Hom gekom het en gevra 
het wat hy kan doen om die ewige lewe te 
hê, gesê, “Maar as jy in die lewe wil ingaan, 
onderhou die gebooie” (Matteus 19:17). 

Bybelse voorbeelde van wettiesheid

Wat sê die Bybel vir ons van wettiesheid?
Om God se wette met menslik bedinkte 

wette te vervang, soos die Fariseërs gedoen 
het, is wettiesheid.

Om staat te maak op die onderhouding van  
enige wet om iemand regverdig in God se oë 
te maak, in plaas van geloof in Christus, is 
wettiesheid.

As mens net fokus op gehoorsaamheid aan 
die wet afgesien van die motivering om God 
te behaag, God lief te hê en jou naaste lief te 
hê, verdraai dit die doel van die wet (Matteus 
22:36-40; Romeine 13:10) en is wettiesheid.

As ons glo dat deur die onderhouding van 
God se wet ons ons verlossing as ons beloning 
kan verdien, is ons skuldig aan wettiesheid.

Tegniese gehoorsaamheid, of streng ge- 
hoorsaamheid aan die presiese letter van die 
wet terwyl u op soek is na maniere om die 
onderliggende doel en bedoeling van die wet 
te omseil, is wettiesheid.

Behoorlike gehoorsaamheid is nie wettiesheid nie 

Maar Jesus Christus se leringe en die res 
van die Bybel maak een ding heeltemal dui-
delik: Behoorlike gehoorsaamheid aan die wet 
van God is nie wettiesheid nie.

Na bekering word ’n Christen ’n baie voller 
begrip gegee van die doel en strekking van God  
se wet. Hy verstaan die belangrikheid daarvan 
om geloof in die persoon en opoffering van 
Jesus Christus te hê. Hy word ’n meer vol-
kome begrip gegee waarom hy gehoorsaam 
moet wees. Maar dit bly sy keuse om ge- 
hoorsaam te wees. Dit is nie wettiesheid nie.

Om God se Bybelse gebooie te 
gehoorsaam in ’n behoorlike gesindheid, soos 
om Sy gebod om die Sabbat te gedenk en dit 
heilig te hou, is nie wettiesheid nie. Moenie 
toelaat dat iemand u met so ’n valse idee wat 
strydig is met Jesus Christus se eie gebod, 
bedrieg nie (Matteus 5:19).

Verwarring oor Wettiesheid: 
Wat dit is en nie is nie
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Jesus en die Sabbat 
Onder diegene wat daarop aanspraak maak om Jesus te volg, het 

geen Bybelse opdrag soveel omstredenheid veroorsaak, soos die Vierde  
Gebod nie—God se opdrag om die Sabbatdag te onthou en dit heilig 
te hou (Eksodus 20:8-11). Hier vind ons veral dat mense se interpreta-
sies van Jesus se lering baie wissel.

Sommige argumenteer dat Jesus al die Tien Gebooie uitgewis het, 
maar dat nege heringestel is in die Nuwe Testament—almal behalwe 
die Sabbat. Sommige glo dat Jesus die Sabbat met Homself vervang 
het en dat Hy nou ons “rus” is. Sommige glo dat geen Sabbat nou nodig 
is nie, dat ons enige dag of enige tyd wat ons kies, kan rus of aanbid.

Ongeag watter argument ’n mens gebruik, glo ’n oorweldigende 
gedeelte van tradisionele Christendom dat Sondag, die eerste dag van 
die week, die Sabbat, die sewende dag van die week, vervang het.

Kan ons bevestiging vir hierdie sienings in Christus se praktyk of 
lering vind? In die lig van Jesus se duidelike lering oor die permanen-
sie van God se wette, wat vind ons wanneer dit kom by Sy gesindheid 
teenoor die Sabbatdag?

Met die bestudering van die Evangelies, is een van die eerste dinge 
wat ons moet opmerk dat dit Jesus se gebruik was om die sinagoge by 
te woon vir aanbidding op God se Sabbatte (Lukas 4:16). Dit was Sy 
gereelde gewoonte. Op hierdie spesifieke geleentheid het Hy selfs Sy 
sending as Messias aangekondig aan diegene wat daardie dag in die 
sinagoge was.

Interessant genoeg vind ons later dat dit ook Paulus se gebruik  
was om op die Sabbatdag in die sinagoges te aanbid en te onderrig 
(Handelinge 17:2-3). Nie hy of Jesus het ooit aan hulle luisteraars te 
kenne gegee dat hulle nie daar hoef te wees, of dat hulle op ’n ander 
dag moet aanbid nie!

Konfrontasies oor hoe, nie of die Sabbat gehou moet word nie
Waar baie mense tot verkeerde gevolgtrekkings oor Jesus en die 

Sabbat kom, is in Sy konfrontasies met die skrifgeleerdes en Fariseërs. 
Hierdie konfrontasies was egter nooit oor of hulle die Sabbat moet 
onderhou nie—slegs oor hoe dit gehou moet word. Daar is ’n deur-
slaggewende verskil tussen die twee!

Jesus het byvoorbeeld die Jode onverskrokke uitgedaag aangaande 
hulle interpretasie van die onderhouding van die Sabbat, deur gene-
sings op die Sabbat uit te voer (Markus 3:1-6; Lukas 13:10-17; 14:1-6).

Om mediese aandag aan iemand op die Sabbat te gee, tensy dit ’n 
saak van lewe en dood was, was deur die Fariseërs verbied. En aange-
sien nie een van hierdie genesings ’n lewe en dood situasie behels het 
nie, het hulle gedink Jesus verbreek die Sabbat.

Maar as die Verlosser, het Jesus die doel van die Sabbat verstaan, 
dat dit ’n volmaakte, gepaste tyd was om Sy boodskap van genesing, 
hoop en verlossing aan die mensdom te bring en daardie boodskap 
deur Sy dade te leef.

Om Sy punt te maak, het Jesus die Fariseërs die vraag gevra, “Is dit 
geoorloof om op die sabbat goed of kwaad te doen, ’n lewe te red of 
dood te maak?” (Markus 3:4).

Hy het hulle skynheiligheid ontbloot deurdat hulle niks verkeerd 
gesien het om ’n dier wat in ’n put op die Sabbat dag geval het te red 
nie, of om water vir ’n dier op daardie dag te gee nie, maar hulle het 
hom veroordeel omdat Hy ’n mens gehelp het—wie se waarde baie 
groter was as dié van enige dier—op die Sabbat (Lukas 13:15-17;  
Matteus 12:10-14). 

Hy was tereg kwaad oor hulle onvermoë om te sien dat hulle hul eie 
tradisies en interpretasies voor die ware doel van Sabbat onderhouding 
geplaas het (Markus 3:5). Hulle was egter so geestelik blind dat hulle 
Hom gehaat het omdat Hy hulle verdraaiings van God se gebooie ont-
bloot het (vers 6).

Op een geleentheid het Jesus se dissipels, terwyl hulle op die Sab-
batdag deur ’n veld geloop het, hande vol graan gepluk sodat hulle iets  
sou hê om te eet. Die dissipels het nie die veld geoes nie; hulle het 
bloot ’n vinnige happie gegryp omdat hulle honger was.

Maar die Fariseërs het daarop aangedring dat dit nie wettig was nie. 
Jesus het ’n voorbeeld uit die Skrif gebruik om te wys dat die gees en 
bedoeling van die wet nie gebreek is nie en dat God se wet barmhar-
tigheid toe laat (Markus 2:23-26).

In hierdie konteks gee Jesus die ware doel van die Sabbat. “Die 
sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie” het hy 
gesê (vers 27). Die Fariseërs het die prioriteite van die wet van God 
omgekeer. Hulle het soveel noukeurige regulasies en tradisies by die 
Sabbatgebod gevoeg dat, om te probeer om dit te onderhou soos hulle 
geëis het, ’n enorme las vir mense geword het eerder as die seën wat 
God dit bedoel het om te wees (sien Jesaja 58:13-14).

Jesus het toe daarop aanspraak gemaak dat hy gesag het om te sê 
hoe die Sabbat nagekom moet word: “Daarom is die Seun van die 
mens Here ook van die sabbat” (vers 28).
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In Efesiërs 2:8-9 verduidelik Paulus “uit ge- 
nade is julle gered, deur die geloof, en dit nie 
uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit 
die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

Die ewige lewe kom as gevolg van God se  
genade. Dit is Sy gawe, onverdiend van ons 
kant af. Niemand sal ooit kan roem dat hy of 
sy die gawe van die ewige lewe verdien het nie.

Maar kan ons dinge doen—of nie doen 
nie—wat ons sal diskwalifiseer om daardie 
wonderlike gawe te ontvang?

As daar ’n gesag is oor hoe om die ewige 
lewe te ontvang, moet dit Jesus Christus wees.  
Hy is immers die een deur wie ons dit ontvang.

In Hebreërs 5:8-9 word Jesus die outeur 
van ons verlossing genoem: “Hy, al was Hy 
die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat 
Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir 
almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker 
van ewige saligheid geword.”

Aangesien verlossing God se gawe is, wat 
beteken hierdie gedeelte wanneer dit praat 
van “almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewer-
ker van ewige saligheid geword”? As ons iets 
moet doen om God se gawe van verlossing te 
ontvang, hoe kan dit ’n gawe wees?

Geskenke kan voorwaardes hê 

Die Bybel wys in werklikheid dat God 
sekere voorwaardes stel om verlossing te 
ontvang. Sommige voorwaardes stel ons 
in staat om daardie geskenk te ontvang en 
ander voorwaardes diskwalifiseer ons om dit 
te ontvang.

Om ’n analogie te gebruik, as iemand aan-
bied om vir u ’n R100-noot te stuur as u vir 
hom ’n gestempelde, selfgeadresseerde koe-
vert stuur, sou hy u ’n geskenk aanbied. As u 
nie die koevert stuur nie, sal u nie die geskenk 
ontvang nie. U mag kla, maar u sal steeds 
nie die geskenk ontvang nie omdat u nie aan 

die voorwaardes voldoen het nie. Aan die 
ander kant, as u die vereiste koevert gestuur 
het en die R100-noot ontvang het, het u nie 
die geskenk verdien nie. U het eenvoudig aan 
die nodige voorwaardes voldoen. Die feit dat 
daar voorwaardes is, maak dit nie minder ’n 
geskenk nie.

Aangesien Jesus die outeur van ons ver-
lossing is, kom ons ondersoek ’n paar van Sy 
stellings wat vir ons sê wat ons moet doen om 
daardie gawe te ontvang.

Wat moet ons doen?

In Matteus 7:21 sê Jesus, Nie elkeen wat  
vir My sê: Here, Here! Sal ingaan in die konink- 
ryk van die hemele nie, maar hy wat die wil 
doen van my Vader wat in die hemele is.” Hy 
het dit duidelik gemaak dat om slegs Jesus 
Christus as Here en Meester te erken—om 
“Here, Here” te sê— nie voldoende is nie. Om 
die Koninkryk te beërwe moet ons iets doen. 
Ons moet die wil van die Vader doen, soos Hy 
dit duidelik gestel het.

Jesus wil hê ons moet verstaan dat daar 
meer is om die ewige lewe te ontvang as net 
geestelike aanvaarding. Ons oortuiging dat Hy 
ons Verlosser is moet meer wees as net ’n 
warm, vertroostende gedagte of intellektuele 
konsep. Jesus waarsku dat om bloot Sy Naam 
aan te roep of Hom as “Here” te erken, nie 
genoeg is nie.

Op ’n stadium het ’n ryk jongman vir 
Jesus gevra hoe Hy die ewige lewe kan ont- 
vang. “Goeie Meester, watter goeie ding moet 
ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?” 
(Matteus 19:16). Christus se antwoord, in vers 
17, mag sommige skok wat dink gehoorsaam-
heid aan God se wet is onnodig. Jesus het 
gereageer, “Maar as jy in die lewe wil ingaan, 
onderhou die gebooie.”

Jesus het nie geantwoord dat niks anders 

vereis word as om in God of in Hom te glo 
nie. Hy het vir die jongman gesê dat hy die 
gebooie van God moet gehoorsaam om die 
gawe van die ewige lewe te ontvang.

Soos die apostel Jakobus daarop wys, is 
geloof sinneloos tensy dit gerugsteun word 
deur aksie en gehoorsaamheid: “Jy glo dat 
God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit 
ook, en hulle sidder” (Jakobus 2:19).

Hy gaan voort om te verduidelik dat 
geloof—geloof en vertroue in God—en 
gehoorsaamheid hand aan hand gaan: “Maar 
wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof son-
der die werke dood is? Is Abraham, ons vader, 
nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy 
seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy 
dat die geloof saamgewerk het met sy werke 
en dat die geloof volkome geword het uit die 
werke?” (verse 20-22).

Jakobus het dus verduidelik dat werke van 
gehoorsaamheid as gevolg van ons geloof ons  
verhouding met God handhaaf en tot groter 
geloof en gehoorsaamheid lei, soos God vereis.

Doop en die oplê van hande 

Jesus het ’n ander voorwaarde in Markus 
16:16 gegee vir God se gawe van die ewige 
lewe. “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered 
word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 
word.” Waterdoop—deur volle onderdompe-
ling—is ’n simboliese daad wat die dood van 
ons ou self voorstel en die begin van ’n nuwe 
lewe om God te dien en daarna te streef om 
sonde te vermy (Romeine 6:1-23).

Die doop word ook gevolg deur die oplê 
van hande wat ons toelaat om God se Heilige  
Gees te ontvang en waarlik aan Hom te be- 
hoort (Handelinge 8:17; Romeine 8:9). Tensy 
ons ons lewens aan God oorgee deur die 
doop en die oplegging van hande om Sy Gees 
te ontvang soos beveel, faal ons om—hetsy 
wetend of onwetend—aan Sy voorvereistes 
vir die ontvangs van Sy gawe van verlossing 
te voldoen. Aan diegene wat hierdie en ander 
eenvoudige Bybelse instruksies opsy sou skuif,  
sê Jesus, “En wat noem julle My: Here, Here! 
En doen nie wat Ek sê nie?” (Lukas 6:46).

In Matthéüs 10:22 het Jesus ’n ander 
voorwaarde gelys wat ons moet nakom om 
God se gawe van verlossing te ontvang: 
“Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal 
gered word.” Ons kan ons verlossing verloor 
as ons nie tot die einde toe volhard nie. 
Sodra ons onsself daartoe verbind om God 
te gehoorsaam en onsself aan Hom oor gee, 
moet ons volhard tot die einde toe en nie 
terugkyk nie (Lukas 9:62; 1 Korintiërs 9:27).

Gratis, maar nie goedkoop nie 

U mag dalk die uitdrukking gehoor het, 
“Verlossing is vry, maar dit is nie goedkoop 
nie.” God se gawe van lewe aan ons het Jesus 
Christus Sy lewe gekos. Hy, die Seun van 
God, het gewilliglik Sy lewe oorgegee sodat 
ons God se wonderlike gawe van die ewige 
lewe kan ontvang.

Maar Hy verwag van ons om ons lewe in 
ruil daarvoor te gee. “As iemand na My toe 
kom en hy haat nie sy vader en moeder en 
vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs 
ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie 
wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en 
agter My aan kom nie, kan my dissipel nie 
wees nie” (Lukas 14:26-27).

Ons liefde vir en toewyding aan Jesus 
Christus en God die Vader moet vir ons be- 
langriker wees as enige ander verhouding. 
Elkeen van ons moet gewillig wees om sy 
“kruis” te dra om Jesus getrou te volg, selfs 
deur die lewe se moeilikste uitdagings.

Verse 28-33 gaan voort met dieselfde 
denkrigting en waarsku ons om deeglik die 
aanvaarding van die gawe van die ewige lewe, 
wat teen die hoogste koste kom wat ons aan 
kan dink, te oorweeg. “Só kan niemand my 
dissipel word sonder om alles vir My prys te 
gee nie” (Vers 33, Nuwe Lewende Vertaling).

Soos Jesus Sy lewe vir ons gegee het, 
moet ons gewillig wees om ons lewens te gee 
om Hom te volg. Om hierdie verbintenis en 
die wonderlike belonings wat dit bring beter 
te verstaan, versoek, of laai ons gratis boekie 
Transforming Your Life: The Process of Conver-
sion, van die internet af.

Stel God Voorwaardes op Sy 
Gawe van die Ewige Lewe?
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Judaïsme het Moses verlaat, Christenskap het Christus verlaat 
Wanneer dit by Jesus en die wet kom, moet ons tot die gevolgtrek-

king kom dat die “Christelike” godsdiens ons teleurgestel het deur nie 
vas te hou aan die oorspronklike leringe van Christus nie, wat Self 
vasgehou het aan die oorspronklike leringe van die Ou Testamentiese 
Skrifte. En soos die leringe van Joodse godsdienstige leiers Moses ver-
dorwe het, so het ook latere leraars van Christus—dit is valse leraars 
wat daarop aanspraak maak dat hulle Hom verteenwoordig—Sy leringe 
verdorwe. In werklikheid het Jesus en Moses ooreengestem.

Kom ons vra ’n vraag hier. As Jesus vandag hier was, watter dag 
sou Hy onderhou as die Sabbat? Dit sou die dag wees wat in die Tien 
Gebooie beveel is, die sewende dag.

Jesus het die wet onderhou en verwag dat Sy dissipels dieselfde moet 
doen. Hy het Sy gesindheid duidelik gemaak oor enigiemand wat een 
jota van die wet verminder. Enigeen wat dit nie hou nie, gebruik slegs 
die goeie naam van Christus sonder om te doen wat Hy gesê het.

Hy waarsku ons: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! Sal ingaan 
in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my 
Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, 
Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitge-
drywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle 
sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die onge-
regtigheid werk!” (Matteus 7:21-23).

So waarheen lei dit ons? Dit lei ons tot die gevolgtrekking dat nie alle  
kerke wat daarop aanspraak maak dat hulle Christus verteenwoordig, 
Hom werklik akkuraat verteenwoordig nie. Soos baie van die antieke 
Fariseërs, het hulle tradisies versamel wat hulle op ’n dwaalspoor lei.

Jesus het dikwels daarop gewys dat Sy lering op die Ou Testamen-
tiese skrifte gebaseer was. Toe ander Hom uitgedaag het aangaande  
Sy lering, het Hy gereageer, “Het julle nie gelees nie …?” voordat Hy 
Sy uitdagers na die Skrif verwys het wat Sy woorde ondersteun het 
(Matteus 12:3, 5; 19:4; 22:31).

Diegene wat sê dat Jesus van die gesag van die Ou Testamentiese 
Skrifte afgewyk het, is eenvoudig verkeerd. In hierdie hoofstuk het 
ons gedemonstreer dat die Joodse godsdienstige leiers van Sy eie dag, 
en mees belydende Christene vandag, verkeerd is in hulle beoordeling 
van Jesus se leringe. Jesus het getrou die geskrewe woord van die Ou 
Testament geleer. Jesus Christus is konsekwent, “gister en vandag die-
selfde en tot in ewigheid” (Hebreërs 13:8). Hy het nie Sy siening van 
God se wet verander nie!

Die Hele Wêreld 
Onder die Nuwe  
Verbond

“Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle 
voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u Naam 
eer” (Psalm 86:9).

Toe God die Sinai Verbond met antieke Israel bevestig het, het Hy 
hoe Hy wou hê die mense moet reageer, opgesom: “En nou, Israel, wat 
eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, 
in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien 
met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die 
HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed 
kan gaan?” (Deuteronomium 10:12-13).

Daardie belangrike prioriteit het nog nooit verander nie. Aangaande  
die Nuwe Verbond wat deur Jesus Christus bemiddel is, het God be- 
lowe, “Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek 
die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle ver-
stand sal Ek dit inskrywe” (Hebreërs 10:16, aangehaal vanaf Jeremia 
31:33). Die uiteindelike bedoeling van God se meesterplan is om die 
harte van alle mense te verander sodat Hy vir hulle Sy gawe van die 
ewige lewe kan gee.

Die Nuwe Verbondsbeloftes is reeds beskikbaar vir mense van alle 
nasies deur Jesus Christus. Maar slegs ’n “klein kuddetjie” (Lukas 
12:32) reageer tans deur ware bekering (vir ’n verduideliking van hoe 
daardie “klein kuddetjie” oorleef het tot vandag toe, maak seker dat u 
ons gratis boekie The Church Jesus Built versoek, of aflaai).

Die Hele Wêreld Onder die Nuwe Verbond
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By Christus se wederkoms, wanneer Hy die amp van Koning van 
Konings aanneem, sal ’n deurslaggewende aspek van Sy sending wees 
om alle mense op aarde tot bekering te lei. Sy direkte ingryping in 
menslike sake sal begin op ’n tyd wanneer die mensdom verswelg 
word in die ergste konflik wat die wêreld nog ooit geken het.

Jesus het persoonlik hierdie ongekende tydperk van menslike lyding 
voorspel: “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van 
die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal 
wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered 
word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort 
word” (Matteus 24:21-22).

Daardie ramspoedige tyd sal relatief kort wees. “En dadelik ná die  
verdrukking van daardie dae sal … die kragte van die hemele sal ge- 
skud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die 
hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en 
die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot 
krag en heerlikheid” (Matteus 24:29-30).

Koning van die hele aarde 

By Sy wederkoms is daar “groot stemme in die hemel wat sê: Die 
koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword 
en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” 
(Openbaring 11:15). Hy sal begin om die gedrag en houding van 
mense in elke nasie te verander.

Wanneer hulle tot bekering kom—deur hulle oortredinge van God 
se wet te erken en deur Hom te soek—sal hulle die Gees van God ont- 
vang soos belowe in die Nuwe Verbond. Dit sal hulle uiteindelik in 
staat stel om God uit die hart te gehoorsaam.

Om alle nasies tot bekering te bring sal egter nie oornag gebeur nie. 
Dit kan ’n paar jaar duur.

Een van Jesus se eerste take sal wees om die moderne afstamme-
linge van antieke Israel terug te bring na die Heilige Land. Daar sal 
Hy hulle omskep in ’n model nasie vir alle ander nasies om na te volg. 
“En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, 
om die oorblyfsel van sy volk los te koop … en bymekaar laat kom 
die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda 
wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde” (Jesaja 11:11-12).

Aan Israel wat terug gebring word, belowe Hy, “En Ek sal hulle  
’n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My  

’n volk wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart”  
(Jeremia 24:7). 

Die vrug van vreedsame, wetsgehoorsame mense 

Hierdie veranderde hart sal blywende resultate lewer. “Dan sal 
mense weer huise bou en daarin woon. Hulle sal wingerde plant en 
self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander mense woon 
nie. Hulle sal nie meer plant, maar ander eet die vrugte nie. My volk 
sal oud word soos ’n boom. Hulle wat Ek uitverkies het, sal die vrug 
geniet van hulle eie handewerk.

“Hulle sal nie tevergeefs swoeg, en kinders grootmaak vir rampe 
nie. Want hulle sal ’n volk wees wat deur die HERE geseën is, hulle  
en hulle afstammelinge” (Jesaja 65:21-23, Nuwe Lewende Vertaling).

Die Hele Wêreld Onder die Nuwe Verbond

Vandag se demokratiese regeringstelsel in 
Westerse nasies is gebaseer op vryheid wat 
beide deur die wet gedefinieer en gewaar-
borg word. Bybelse vryheid is nie anders nie. 
Sonder ’n wet kan daar geen effektiewe of 
blywende vryheid wees nie. 

’n Samelewing sonder wette swig onver-
mydelik óf aan totale anargie óf aan ’n onder-
drukkende diktatorskap. ’n Vlekkelose wet 
wat gewillig gehoorsaam word is die gom wat 
stabiliteit sement en regverdigheid vir almal 
verseker. Die hoogste vryheid is uitsluitlik 
moontlik deur wette wat regverdig is en ’n 
burgery wat hulle van harte gewilliglik aan dit 
onderwerp.

Dit is die doelwit wat God Homself daartoe 
verbind het om te bereik, maar met ’n stelsel 
van wette wat baie beter is as enigiets wat 
mense ooit bedink het. Hy het alreeds wette 
aan die mensdom geopenbaar wat regverdig 
en goed is—wette wat, indien dit deur almal 
gehoorsaam word, vryheid van lyding sal bring.  
Tans is Hy in die proses om daardie wette in 
die harte en gedagtes van ’n geroepe en uit-
verkore paar te skryf.

By die wederkoms van Jesus Christus sal 

Hy daardie poging uitbrei om die hele mens-
dom in te sluit. In die laaste oordeel sal Hy die-
gene wat gewilliglik op Hom reageer skei van 
diegene wat weier om hulle selfgesentreerde 
gesindhede en gedrag prys te gee (Matteus 
25:31-46).

Diegene wat Sy wette internaliseer, sodat 
dit in hulle harte en gedagtes “geskryf” sal 
wees, sal die ewige lewe ontvang. Diegene 
wat die heerskappy van die goddelike wet 
heeltemal verwerp, sal vir ewig vernietig word 
in die finale poel van vuur (Hebreërs 10:26-31; 
Openbaring 20:15).

Die eindresultaat sal ’n onsterflike familie 
wees wat na God vernoem sal wees (Efesiërs 
3:14-15). Sy seuns en dogters (2 Korintiërs 
6:18) wat mekaar uit die hart liefhet en 
inderdaad “self vrygemaak sal word van die 
slawerny van die verganklikheid tot die vryheid 
van die heerlikheid van die kinders van God” 
(Romeine 8:21).

Nie meer gevange gehou deur fisiese 
beperkinge nie, sal hulle vry wees van fisiese 
lyding en selfs van die dood. Deur vir ewig te 
lewe volgens God se wet van liefde sal hulle 
ware blydskap en geluk vir ewig beleef.

Vryheid deur God se Wet
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Min mense besef dat die Ou Verbond in 
wese ’n huweliksverbond was—waardeur God 
“’n man” vir Israel was (Jeremia 31:32, Nuwe 
Lewende Vertaling). In hierdie verbond, het 
Israel, die vrou, ingestem om hulle aan God te 
onderwerp en Sy wette te gehoorsaam. Maar 
sy het nie. Israel se owerspel met vreemde 
gode was so afskuwelik dat God van Sy volk 
geskei het, behalwe vir ’n paar wat Hom steeds 
probeer dien het (Jeremia 3:8, 14; Jesaja 50:1).

Die mense het nooit die regte hart en ver- 
stand gehad om te gehoorsaam nie (Deutero- 
nomium 5:29; Romeine 8:7). Hierdie fout van 
die mense, verduidelik die boek Hebreërs, 
was die probleem met die Ou Verbond—en 
die rede waarom ’n Nuwe Verbond nodig was 
(Hebreërs 8:7-8). Die boek Hebreërs haal 
eintlik hierdie belangrike gedeelte van Jeremia 
twee keer aan (verse 8-13; 10:16-17).

Wat is die Nuwe Verbond? Dit is basies ’n 
nuwe huwelikskontrak wat God met Israel en 
Juda opstel.

’n Huweliksaanbod van Jesus Christus 

Ons sien dit weerspieël in Christus se 
woorde en dade op die aand voor Sy dood. 
Tydens die laaste Pasga maaltyd wat Hy met 
Sy dissipels gedeel het, het Jesus die simbole 
van die gebreekte brood, wat die offer van Sy 
gebroke liggaam verteenwoordig, en wyn wat 
Sy gestorte bloed simboliseer, ingestel—Sy 
dood. “Toe neem Hy die beker, en nadat Hy 
gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink 
almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed 
van die nuwe testament [verbond], wat vir  
baie uitgestort word tot vergifnis van sondes” 
(Matteus 26:27-28).

Jesus het verduidelik dat die vergieting van 
Sy bloed as ’n offer vir sonde nodig was om die  
Nuwe Verbond moontlik te maak. Daarsonder 
was daar geen manier van versoening vir die 
sondes van almal wat aan die verbond sou 
deelneem nie.

Let verder op dat Jesus hier die Nuwe Ver-

bond met Sy dissipels ingewy het. Dit kan ver-
warrend wees aangesien Jeremia se profesie 
van die Nuwe Verbond met Israel en Juda na 
Christus se wederkoms na die aarde plaasvind 
(Jeremia 31:31-34). Verder vind die “bruilof van 
die Lam” ook nie plaas tot Sy wederkoms nie 
(Openbaring 19:6-9)—en dit verwys duidelik 
na Christus se huwelik met die Kerk.

Dit help as ons verstaan dat God se Kerk 
geestelike Israel is (Romeine 2:28-29)—’n 
pionier in die verhouding wat God deur Jeremia 
aangekondig het. Dit verklaar egter nie waarom 
die Kerk onder die bepalings van die Nuwe Ver- 
bondshuwelik vandag is nie, selfs al vind die 
huwelik nie plaas tot Christus se terugkeer nie.

Bybelse huweliksgebruike 

Om dit te verstaan moet ons iets weet van 
huweliksgebruike in Bybelse tye. Paartjies het 
aanvanklik verloof geraak met ’n gebruiklike 
gedeelde koppie wyn. Hierdie verlowing was 
nie soos verlowings van vandag wat maklik 
afgebreek kan word nie. ’n Joodse verlowing 
was ’n bindende kontrak met verpligtinge op 
albei partye. Dit het ’n egskeiding vereis om dit 
te breek.

Gedurende hierdie verlowing is die egpaar 
reeds as getroud en as man en vrou beskou. 
Ons sien dit weerspieël in Matteus 1:18-20 
waar Josef en Maria “verloof” is, maar alreeds 
na verwys word as man en vrou. ’n Verbreking 
van daardie verlowings kontrak sou ’n egske-
ding vereis het (vers 19).

Alhoewel hulle as man en vrou beskou was, 
het die paartjie tot na ’n openbare trouviering, 
gewoonlik ’n paar maande na die verlowing 
ooreenkoms, nie as man en vrou saamgeleef 
nie. Soos dit vandag gebeur, sou die paartjie 
hierdie verloofde tydperk gebruik om voor te 
berei vir hul werklike troue en daaropvolgende 
lewe saam.

Met hierdie as agtergrond kan ons nou 
die Nuwe Verbondsverhouding beter verstaan. 
Jesus het die Nuwe Verbond geïnisieer—Hy 

het ’n huweliksaansoek gedoen, kan ons sê—
aan Sy ware volgelinge. Soos ons gesien het, 
was die Ou Verbondsreëling nie goed genoeg 
nie. Selfs Christus se dissipels, die getrouste 
mense van Sy tyd, was steeds vleeslik en 
veroordeel weens hulle sondes. Hulle moes 
verander word in nuwe, geestelik bekeerde 
mense om hierdie nuwe verhouding met Jesus 
Christus aan te gaan.

Dit is bereik deur Christus se dood en op- 
standing en hulle ontvangs van God se Heilige 
Gees, wat hierdie geestelike transformasie in 
staat gestel het om te begin (Romeine 7:1-4; 
1 Korintiërs 7:39; Galasiërs 2:20; 2 Korintiërs 
5:16-17; Romeine 8:5-10). Dit het hulle ook 
die Kerk van God gemaak, die ware “Israel 
van God” (Galasiërs 6:16)—dit is die getroue 
oorblyfsel van Israel volgens God se genade 
(vergelyk Romeine 11:1-5).

Na ingestemming tot die Nuwe Verbond, 
word die Kerk nou verloof aan Christus (2 
Korintiërs 11:2). Dit is onder die bepalings 
van die Nuwe Verbond maar wag steeds op 
die komende volheid van die Nuwe Verbonds-
huwelik om te begin by “die bruilof van die 
Lam” (Openbaring 19:6-9). Om verloof te wees 
aan Hom, onderwerp die lede van Sy Kerk hulle 
aan Sy liefdevolle leierskap en leiding as hoof 
van daardie Kerk (Efesiërs 5:22-32), en berei 
hulle voor vir ’n ewigheid saam met Hom.

Sedert daardie oorspronklike ooreenkoms 
met Christus se dissipels het die Kerk gegroei 
om meer mense in te sluit. Om deel te wees 
van daardie Kerk en van daardie verbonds-
ooreenkoms word daar vereis om elke jaar 
deel te neem aan die simbole van die Nuwe 
Verbond, wat die bepalings van die huweliks-
kontrak herbevestig—’n verbintenis om God te 
gehoorsaam en die aanvaarding van Christus 
se gestorte bloed om te versoen vir enige 
gebrek om te gehoorsaam.

Die hele mensdom word in daardie  
verhouding ingebring 

By Christus se wederkoms, sal diegene wat 
verloof was aan Hom voor daardie tyd dan deur 

’n werklike huweliksseremonie en viering gaan, 
soos genoem in Openbaring 19. Verheerlik 
met geestesliggame, sal hulle volmaak wees 
en nooit weer sondig nie, omdat God se wette 
volmaak in hulle karakter ingeburger is—en 
sal daarna in ’n ongebroke eenheid met Jesus 
Christus voortgaan.

Dit is die hoogtepunt en volheid van die 
Nuwe Verbondshuwelik—maar God is van 
voorneme om hierdie huweliksverhouding aan 
alle mense aan te bied. Almal wat uiteindelik 
sal instem om hulself oor te gee en geestelik 
op dieselfde manier verander te word, kan dit 
ontvang.

Wanneer Jesus terugkeer en aansluit by die 
volheid van die huwelik met Sy Kerk sal Hy dan 
ook Sy verlowingsaanbod aan die hele mens-
dom uitbrei. Die verbond is egter steeds met 
Israel (Jeremia 31:31) aangesien almal gees-
telike Israeliete moet word om daaraan deel te 
neem. Uiteindelik sal almal wat kies om God te 
dien en in Sy verbond voort te gaan, verander 
word in gees om in die volheid van die Nuwe 
Verbond in te gaan.

En soos die hele mensdom in hierdie ver- 
houding ingebring word, sal vrede uitbrei om 
die hele aarde in te sluit—alles onder die 
heerskappy van Christus en Sy volmaakte  
heiliges, die verheerlikte geestelike Israel.

Natuurlik word mense nie oornag perfek 
nie. Met die hulp van God deur die inwoning 
van die Heilige Gees wat Hy vir hulle gee, 
groei hulle in gehoorsaamheid. God se wette 
sal geleidelik in hulle karakter geskryf word. 
Maar uiteindelik, soos die Skrif wys, sal hierdie 
mense verander word in volmaakte geeswe-
sens wat nooit weer sal sondig nie.

Dit is hoe sonde—en die lyding en dood 
wat voortspruit uit sonde—uiteindelik eendag 
nie meer onthou sal word nie (Jeremia 31:34). 
Dit sal eenvoudig nie meer bestaan nie.

Om meer te wete te kom oor hierdie proses 
van geestelike transformasie en hoe u daardie 
verhouding met Jesus Christus kan betree, ver- 
soek ons gratis boekie, Transforming Your Life: 
The Process of Conversion, of laai dit van die 
internet af. 

’n Huweliksverbond
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Geleidelik sal die hele mensdom begin om die vrugte van vrede te 
geniet. Let op hoe die ander nasies, wat hierdie wonderlike voordele 
sien, sal begin om te reageer:

“En aan die einde van die dae … baie nasies sal heengaan en sê: 
Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die 
God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan 
wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE 
uit Jerusalem … en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” 
(Miga 4:1-3).

Op daardie tydstip, sal die vrug van God se wette wat in die harte 
en gedagtes van alle volke geskryf word, duidelik word. Deur die voor- 
dele van gehoorsaamheid aan God se gebooie uit die hart te demon-
streer—deur die voorbeeld van ’n hele nasie—sal Jesus Christus in 
staat wees om vrede na die hele aarde te versprei.

“So sê die HERE van die leërskare: Nog sal volke aankom en die 
inwoners van baie stede. En die inwoners van die een stad sal gaan 
na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan om die aangesig van die 
HERE om genade te smeek en die HERE van die leërskare te soek. 
Ek wil ook gaan!” (Segaria 8:20-22).

Wat ’n verskillende wêreld sal dit van vandag se wêreld wees, waar 
die wet van God meestal verwerp word. Dit sal verenig word onder 
die heerskappy van Jesus Christus, soos wat aan een jongman, wat na 
die ewige lewe gesoek het, verduidelik is, “Maar as jy in die lewe wil 
ingaan, onderhou die gebooie” (Matteus 19:17). Daardie boodskap het 
nog nooit verander nie. Dit is die boodskap van die Nuwe Verbond. 
God se wet sal dan geskryf word in die harte van almal wat gewillig 
is om God se gawe van die ewige lewe te wil ontvang.

Maak dit persoonlik 

Wetend wat God vir die toekoms beplan, waarom neem u nie u ver-
houding met Hom, en Sy Seun Jesus Christus, in ag nie? Is u gewillig  
om Hom toe te laat om Sy wet in u hart te skryf? Wanneer God iemand 
se gedagtes oopmaak om Sy weë te verstaan, hou Hy daardie persoon 
verantwoordelik vir wat hy of sy weet en doen. “Wie dan weet om 
goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde” (Jakobus 4:17).

Sodra ons verstaan wat sonde is, verwag God van ons om ons 
lewens te begin verander. Soos die apostel Paulus dit gestel het, “God 
het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die 
mense oral dat hulle hul moet bekeer” (Handelinge 17:30).

Wanneer ons onsself ondersoek is dit vertroostend om hierdie verse 
te onthou: “Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede 
medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos 
ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon 
van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade 
vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:15-16).

Diegene wat opreg die hulp van Jesus Christus soek, het die belofte 
dat “die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte 
en julle sinne bewaar in Christus Jesus” (Filippense 4:7).

Met daardie versekering kan u uitsien na die ontvangs van nog ’n 
wonderlike belofte: “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste 
opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle 
sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as 
konnings regeer duisend jaar lank” (Openbaring 20:6).

U kan een van diegene wees wat geroep is om Jesus Christus by  
te staan om die wet van God in die harte van die hele mensdom te 
skryf. Dit alles is moontlik as u net deel sal word van diegene wat, 
soos Jakobus 1:22 dit stel, “word daders van die woord en nie net 
hoorders” nie. 

Die Hele Wêreld Onder die Nuwe Verbond
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