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’n Koninklike  
Wet van Liefde

“Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en 
elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet 
nie, het God nie geken nie, want God is liefde” (1 Johannes 4:7-8).

Jesus Christus het die Christelike geloof op die beginsel van liefde 
gevestig—Christene wat God en mekaar heelhartig lief het. Johannes, 
een van Christus se dissipels en naaste vriende, het hierdie woorde 
teen die einde van sy lewe geskryf: “En ons het die liefde wat God tot 

ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in 
God en God in hom” (1 Johannes 4:16, beklemtoning dwarsdeur bygevoeg 
tensy anders vermeld).

Maar wat is liefde?
Vra u vriende om dit aan u te verduidelik. Kyk of hulle dit almal op 

dieselfde manier uitbeeld. Sal hulle dit as ’n gevoel beskryf? Of sal hulle 
dit definieer as om diep om te gee vir ander, maar dat u self moet uitvind 
wat “omgee” beteken? Hoeveel van hulle sal liefde vergelyk met een of 
ander vorm van seksuele aantrekkingskrag?

Dit word vinnig duidelik dat die woord liefde nie altyd dieselfde bete-
kenis het nie. Een persoon mag sê, “Ek is lief vir roomys,” wat eenvoudig 
beteken dat hy dit geniet. ’n Ander sal sê, “O, ek is lief vir jou klere,” wat 
beteken dat sy die klere wat u dra bewonder—of begeer. 

Sou dit nie wonderlik wees as ons ’n konsekwente definisie vir liefde 
kan gebruik nie, veral wanneer ons praat oor die liefde wat God vir ons 
het en die liefde wat ons vir mekaar moet hê?

Ongelukkig ontbreek sulke konsekwentheid in die wêreld. Die meeste 
mense sal erken dat liefde, of ten minste ’n mate van respek, noodsaaklik 
is vir persoonlike verhoudings. Maar ons moet baie versigtig wees as ons 
kyk na die definisies van liefde. Sommige is so vaag dat hulle byna enige 
tipe gedrag toelaat. Soms is liefde bloot ’n kodewoord om die aanvaarding 
van onkonvensionele, vernietigende gedragspatrone aan te moedig.

Baie godsdienstige mense aanvaar die idee om ander soos hulself 
lief te hê maar bly salig onbewus van hoe die Bybel liefde definieer. As 
gevolg hiervan verstaan hulle nie die noodsaaklikheid om die Bybelse 
beginsels wat die sukses of mislukking van hul verhoudings bepaal, in  
die praktyk toe te pas nie.
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God se liefde vir die mensdom

Van die begin af is God se interaksie met mense gemotiveer deur Sy  
liefde vir ons. Soos Jesus gesê het: “Want so lief het God die wêreld ge- 
had, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, 
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy 
Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat 
die wêreld deur Hom gered kan word” (Johannes 3:16-17).

God wil hê ons almal moet vir ewig lewe—om die ewige lewe te ver-
kry. Maar eers moet ons leer hoe om met mekaar oor die weg te kom, hoe 
om mekaar lief te hê. Daarom is liefde so belangrik.

Sonder respek en liefde is vrede en harmonie onmoontlik. As God vir 
ons die ewige lewe sou gee sonder om ons te leer hoe om mekaar lief te 
hê, sou Hy ons verbind om vir ewig in ellende en chaos te lewe.

God sal nie toelaat dat die huidige wrokke, jaloesie, vyandighede en 
selfsugtige begeertes van die menslike natuur voortduur in die ewigheid 
nie. Ons moet die werklike betekenis van liefde leer of ons kan nie die 
ewige lewe ontvang nie. “Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in 
die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet 
nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is ’n moordenaar; en 
julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom 
het nie” (1 Johannes 3:14-15).

Ons kom dus weer by die vraag: Wat is liefde? Johannes gee vir ons 
die antwoord. “En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie …” 
(2 Johannes 1:6). Die apostel Paulus sê vir ons “daarom is die liefde die 
vervulling van die wet” (Romeine 13:10).

Nog ’n Bybelskrywer, Jakobus, wys duidelik vir ons dat God se konink- 
like wet van liefde spesifiek die Tien Gebooie insluit: “As julle ewenwel 
die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself—dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle 
sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet 
onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want 
Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie dood-
slaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ’n oortreder 
van die wet geword” (Jakobus 2:8-11).

Wat is sonde?

Let op hoe die Bybel sonde definieer: “Elkeen wat die sonde doen, 
doen ook die wetteloosheid want die sonde is wettteloosheid” (1 Johannes 
3:4). Volgens die Bybel, is sonde bloot die verbreking van enige van God 
se gebooie.

Hoe beïnvloed sonde ’n mens se verhouding met Jesus Christus? “En 
julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde 

Die Tien Gebooie definieer liefde

Vir liefde om betekenisvol te wees, moet dit akkuraat gedefinieer en 
verstaan word. Dit is die doel van God se wet, veral die Tien Gebooie.

Weet u wat die uiteindelike doel van God se wet is? Jesus Christus het 
die doel van God se wet omskryf as om vir ons te leer hoe om die twee 
groot beginsels, van hoe om God en mekaar lief te hê, toe te pas. Hy het  
dit duidelik gemaak toe iemand Hom gevra het, “Meester, wat is die groot  
gebod in die wet?” Jesus het gereageer deur twee Ou Testamentiese ge- 
deeltes aan te haal en te verklaar: “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 jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die 
profete” (Matteus 22:35-40).

Met ons geweldige toename in kennis, waarom verstaan so min hierdie 
fundamentele Bybelse waarheid? Waarom kan almal nie begryp dat “die 
hele Wet en die Profete,” die Skrif wat ons ken as die Ou Testament, ons 
eers die regte manier leer om lief te hê, en dan duidelik die probleme en 
strawwe uitbeeld wat voortspruit uit ’n gebrek aan liefde nie? Waarom glo 
so baie mense dat goddelike liefde slegs in die Nuwe Testament geleer 
word?

Liefde in die Ou Testament

Liefde is die middelpunt van al die Skrifture, in beide die Ou en die 
Nuwe Testament. Baie sou verbaas wees om te leer dat Jesus uit die Ou 
Testament aangehaal het deur die opdrag te gee “jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself” (Levitikus 19:18). 

Dit is ook daar dat Moses geskryf 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).

Elke gebod van God is vir ons beswil. Het u in die voorafgaande 
gedeelte opgemerk dat om God se gebooie te gehoorsaam en liefde te  
beoefen, onherroeplik verbind word in God se oë? Dit is omdat die 
gebooie die liefde wat die grondslag is vir alle goddelike verhoudings, 
definieer.

Liefde som eenvoudig die bedoeling van die Tien Gebooie op. Paulus 
het geskryf: “Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan 
nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie 
begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamge-
vat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Romeine 13:9).

’n Koninklike Wet van Liefde
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is in Hom nie. Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het 
Hom nie gesien en Hom nie geken nie” (1 Johannes 3:5-6).

Inderdaad ontnugterende stellings.
Johannes gaan voort, “Hierin is die kinders van God en die kinders van 

die duiwel openbaar: elkeen 
wat die geregtigheid nie 
doen nie is nie uit God nie, 
en hy ook wat sy broeder nie 
liefhet nie” (vers 10).

Hoe weet ons dat ons God 
ken en ’n regte verhouding 
met Hom kan hê? “Hy wat 
sê: Ek ken Hom—en sy ge- 
booie nie bewaar nie—is ’n 
leuenaar en in hom is die 
waarheid nie. Maar elkeen 
wat sy woord bewaar, in 

hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons 
dat ons in Hom is. Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te 
wandel soos Hy gewandel het” (1 Johannes 2:4-6).

Hoe het Jesus gewandel? Hy het vir ons gesê, “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).

In Jesus Christus se eie woorde, om te “bly in” goddelike liefde—of die 
praktyk van goddelike liefde te handhaaf—word bereik deur die gebooie  
van God te onderhou. Sy voorbeeld leer ons dat gehoorsaamheid en godde- 
like liefde onafskeidbaar is. Sonde is eenvoudig die skending van liefde 
deur die gebooie van God te oortree. Sonde is wetteloosheid—nalatigheid 
of die weiering om gebind te wees deur God se reëls wat ware, goddelike 
liefde, definieer.

Die wet en vryheid

God gee ons nie die vryheid om op enige manier wat ons wil op te tree 
nie. Alhoewel die Bybel God se wet as ’n wet van vryheid voorstel, word 
vryheid van sonde en die vernietigende gevolge daarvan duidelik gedefi-
nieer—nie vryheid om ons selfsugtige begeertes te vervul nie. 

Ons sondes veroorsaak verskriklike strawwe vir ons. Toe Paulus die 

sondigheid van die mensdom veroordeel het, het hy die profeet Jesaja 
skriftelik aangehaal, “Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die 
weg van vrede ken hulle nie” (Romeine 3:16-17). Hy het die gevolge van 
sonde met slawerny vergelyk—die teenoorgestelde van vryheid: “Destyds 
toe julle slawe van die sonde was, het julle julle nie gesteur aan wat reg 
is voor God nie. En wat was die resultaat? Julle skaam julle nou daaroor, 
want wat julle destyds gedoen het, eindig in die ewige dood” (Romeine 
6:20-21, Nuwe Lewende Vertaling).

Sonde, die oortreding van God se wet, maak ons nie net slawe nie, 
maar indien ons met dit voortgaan, maak dit vir ons onmoontlik om die 
ewige lewe te ontvang (sien Matteus 19:17). Dit is waarom Jakobus vir ons 
sê, “Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van 
vryheid geoordeel sal word” (Jakobus 2:12). God se gebooie het die fun-
damentele standaard gestel waardeur Hy ons sal oordeel.

Slegs wanneer ons bekeer en ophou om God se wet te oortree, kan ons  
bevry word van sonde se gevolge deur die versoeningsoffer van Christus, 
wat ons alleen van ons sondes kan reinig (Handelinge 2:38; 1 Johannes  
1:7). Paulus verduidelik dat hierdie ware vryheid van die slawerny van  
sonde slegs beskikbaar is vir diegene wat God se opdrag opreg gehoor- 
saam: “Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, 
maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer 
[onderrig] wat aan julle oorgelewer is” (Romeine 6:17).

Johannes voeg dit alles saam en verduidelik dat om God se gebooie te 
gehoorsaam, is om die liefde van God te beoefen. “Want dit is die liefde 
tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie” 
(1 Johannes 5:3). In plaas daarvan om ’n hindernis te wees, verlig die 
gebooie van God die weg na goddelike liefde en vryheid.

Hierdie waarheid word aangrypend in Psalm 119 geïllustreer. In verse 
44-45 (Nuwe Lewende Vertaling) skryf die psalmis: “Ek sal u gebooie 
gehoorsaam so lank as wat ek lewe. Ek sal in vryheid kan lewe, want ek 
soek u bevele.”

Hy gaan voort deur in verse 98-105 te sê: “U gebooie maak my wyser 
as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my 
leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand 
as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Ek het my voete teruggehou 
van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u veror-
deninge nie afgewyk nie, want Ú het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir 
my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek ver-
stand; daarom haat ek elke leuenpad. U woord is ’n lamp vir my voet en 
’n lig vir my pad.” 

Geen wonder dat Jesus ons daaraan herinner het, “Daar is geskrywe: 
Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat 

’n Koninklike Wet van Liefde
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Die Apostel Paulus het die gevolge van sonde met  
slawerny vergelyk—die teenoorgestelde van vryheid.
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22:35-40). Hy het in wese vir ons gesê dat elke opdrag van God ’n aspek 
van die voorbeeldige verhoudings wat ons met mekaar, of met Hom moet 
hê, definieer.

As ons mooi kyk na die Tien Gebooie, sien ons dat die eerste vier defi-
nieer hoe om teenoor God op te tree—hoe om behoorlike liefde en respek 
vir ons Maker te toon. Die ander ses definieer die noodsaaklikhede vir 
regte verhoudings met mekaar. Dit is fundamenteel vir die verstaaanbaar-
heid van God se wette en die belangrikheid daarvan. Hulle is nie blote 
regulasies of rituele nie. Diegene wat hulle in hierdie lig werp, verstaan 
God se bedoeling en doel om vir ons Sy wet te gee, verkeerd.

God sê duidelik vir ons dat al Sy gebooie vir ons beswil is. Hulle het 
’n doel. Hulle moet ’n seën en tot voordeel vir die mensdom wees. Hulle 
definieer die verhoudings wat respek, samewerking en stabiliteit binne 
enige samelewing, wat dit ten volle verstaan en toepas, sal veroorsaak.

Die doel van hierdie boekie is om u te help om die Tien Gebooie ten 
volle te verstaan en toe te pas. Te veel mense sien hulle bloot as ’n lys van 
moenies en versuim om hul werklike doel te begryp. Ons hoop dat hierdie 
boekie u sal inspireer om die wysheid van God so te waardeer dat u na Sy 
gebooie as u standaard vir gedrag sal kyk. Dit is die voorbeeld wat Jesus 
Christus vir ons gestel het (Johannes 15:10; 1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6).

deur die mond van God uitgaan” (Matteus 4:4, en Deuteronomium 8:3). 
Die Tien Gebooie is die ruggraat van al die geïnspireerde woorde van 
God. Paulus sê vir ons, “Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is  
niks, maar die onderhouding van die gebooie van God” (1 Korintiërs 7:19).

’n Gids vir gedrag

Die Bybel is bedoel om ’n gids vir menslike gedrag te wees met die 
Tien Gebooie wat deurgaans as bree omvattende beginsels dien. Op sig-
self lê die gebooie nie al God se opdragte vir menslike gedrag uit nie, 
maar dit is ’n duidelike opsomming van die manier waarop Hy bedoel het 
ons moet lewe.

Jesus het gesê, “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). Met “vervul” bedoel Hy dat Sy leringe en per-
soonlike voorbeeld die toepassing van die gebooie van God sou invul of 
uitbrei. Die Griekse woord pleroo, wat as “vervul” vertaal word, beteken 
“om vol te maak” (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words, 1985, “Fill”). Ander toepaslike frases vir pleroo in 
hierdie konteks is “om tot die rand te vul,” “om gelyk te maak,” “gevul.”

Jesus Christus het aan Sy dissipels beklemtoon dat Sy sending en doel 
was om die beoogde betekenis van die Tien Gebooie aan te vul of ten 
volle te vervul—nie om hulle ongeldig te maak of van hulle weg te neem 
nie. Om hierdie punt te maak, bevestig Hy in dieselfde gedeelte ’n paar 
spesifieke gebooie en brei dan die toepassing daarvan grootliks uit.

Hy fokus eers op die gebod wat moord verbied: “Julle het gehoor dat 
aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elk-
een wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar Ek sê 
vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoor-
ding moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! 
Moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou 
dwaas! Moet verantwoording doen in die helse vuur” (verse 21-22).

Jesus Christus het gewys dat die beginsel wat in hierdie gebod omvat 
word, veel verder strek as die neem van die menslike lewe. Dit sluit die 
vernietigende gevolge van woede en bitterheid in. Christus het verduidelik 
dat deur om iemand in ons harte te veroordeel en te haat ons verhoed kan 
word om die ewige lewe te beërwe. Met ander woorde, Jesus het getoon 
dat Sy leringe die vereiste gedrag wat in die Tien Gebooie opgesom is, 
aanvul en verklaar.

Verhoudings en die Tien Gebooie

Toe Jesus verduidelik het dat alles wat in “die Wet en die Profete” 
geskryf is onder die twee hoofopskrifte van liefde vir God en liefde vir 
naaste val, het Hy die belangrikheid van verhoudings beklemtoon (Matteus 

’n Koninklike Wet van Liefde
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Die Eerste Gebod

Wat is Ons Grootste 
Prioriteit?

“Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis,  
uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” 

(Eksodus 20:2-3).

T oe Hy gevra is watter van al die wette van die Skrif die grootste 
is, het Jesus Christus gereageer met die gebod wat die belang- 
rikheid van ons persoonlike verhouding met God beklemtoon: 
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou 

hele siel en met jou hele verstand” (Matteus 22:35-38; sien ook Deutero-
nomium 6:5).

Die vestiging, ontwikkeling en instandhouding van daardie persoon- 
like verhouding met die ware en lewende God is die belangrikste verbin-
tenis wat ons ooit kan maak. Dit is die primêre fokus van die eerste van 
die Tien Gebooie: “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” 
(Eksodus 20:3).

Die belangrikste leidende mag oor ons lewens, dit wat ons ideale be- 
heer, is ons fokus van aanbidding. Baie dinge kan die plek van aanbidding 
van die ware God in ons harte en gedagtes inneem. Die aanbidding van 
hierdie dinge sal enige moontlikheid dat ons ’n ware verhouding met God 
kan vestig of behou, uit die weg ruim.

Die grondslag van ons verhouding met God

Die Bybel is duidelik aangaande die grondslag van ons verhouding met 
God. Eerstens, Hy is ons Skepper!

Die profeet Jesaja het die eertydse Israeliete bestraf omdat hulle nie die  
belangrikheid daarvan verstaan het om hul Skepper te vertrou en te eer  
nie. “Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge ge-
skape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal 
by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van ver-
moë is; daar word nie een gemis nie” (Jesaja 40:26).

“Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy o Israel: My weg is vir die 
HERE verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of 
het jy dit nie gehoor nie? ’n Ewige God is die HERE, Skepper van die 

eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deur-
gronding van sy verstand nie” (verse 27-28). 

Alles wat ons is, en alles wat ons het, kom uiteindelik van een bron—
God. Paulus waarsku ons “om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie 
hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die 
lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet” (1 Timoteus 6:17). 
Die enigste betroubare versekering dat ons toekoms veilig is, lê in ons 
verhouding met ons Skepper.

Die Bybel bevestig dat ons Maker beide lewe en werklik is—die een 
en enigste ware God. “Maar die HERE is waarlik God, Hy is die lewende 

God en ’n ewige Koning” 
(Jeremia 10:10).

Hy het vir ons ’n won-
derlike woning geskep—
ons pragtige planeet. Hy 
het dit gemaak om ons van 
alles wat ons nodig het vir 
ons materiële welstand en 
oorlewing te voorsien. Dit 
is Sy begeerte dat ons Sy 
gawes aan ons sal geniet 
en waardeer.

Terselfdertyd wil Hy hê ons moet verstaan dat ons nooit ons aanbid-
ding moet rig op enigiets wat Hy geskape het of dit as die bron van ons 
lewe en seëninge beskou nie. Slegs die Skepper—nooit die skepping nie—
moet daardie eer ontvang.

Die verering van die natuur

Die mens se aanbidding van die natuur, of een of ander aspek van die 
natuur, was die basis van een afgodiese godsdiens na die ander. Eerdman’s 
Handbook to the Bible verduidelik kortliks die basis van godsdienste wat  
kontemporêr met, en geografies naby aan antieke Israel was: “Die groot 
afgodiese kulture van Egipte en Mesopotamië weerspieël hul fisiese om- 
gewing noukeurig. Hulle godsdiens, soos dié van hulle bure die Hetiete en 
Kanaäniete, het op die natuur gefokus. Hulle het geen ware konsep van ’n 

Wat is Ons Grootste Prioriteit?
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God het vir ons ’n wonderlike woning geskep—ons prag-
tige planeet. Hy het dit gemaak om ons van alles wat ons 
nodig het vir ons materiële welstand en oorlewing, te 
voorsien.
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enkele, almagtige Skepper-God gehad nie. En so het hulle die verantwoor-
delikheid vir die wispelturigheid van klimaat, landbougebeurtenisse en 
die geografie van die wêreld rondom hulle deur middel van ’n hele ver- 
skeidenheid van gode verduidelik” (1973, bl. 10, klem bygevoeg).

Die Egiptenare en Mesopotamiërs het aan die magte van die natuur 
gedink as kragtige geeste wat oor hulle omgewing heers. Hierdie bygelo-
wige aanbidding van die son, maan en sterre asook “moeder” aarde en die 
meeste van sy natuurlike magte, soos weerlig, donderweer, reën en vuur, 
duur tot vandag toe nog voort in sommige dele van die wêreld. Ironies 
genoeg is hierdie onderliggende konsep ook aangeneem deur hedendaagse 
godsdienste wat leer dat God min of meer die somtotaal van die natuur-
like magte van die heelal is. Maar almal het een ding in gemeen—hulle 
versuim om die Skepper van Sy skepping te onderskei.

Baie mense plaas hul vertroue in astrologie. Deur dit te doen, of hulle 
dit besef of nie, skryf hulle goddelike magte toe aan die skepping—die 
sterre—eerder as aan hulle Skepper. 

God waarsku ons teen hierdie praktyk. “Wanneer julle opkyk in die 

lug en die son, maan en sterre sien, alles in die lug, moet julle hulle nie 
aanbid nie. Die HERE julle God het die hemelliggame vir al die volke op 
aarde bestem” (Deuteronomium 4:19, Nuwe Lewende Vertaling). Astro-
logie is ’n manier om na die skepping, in plaas van na die Skepper, vir 
bonatuurlike leiding te kyk.

Die verheffing van die skepping is die hoeksteen van vandag se materia- 
listiese, sekulêre siening van die heelal. Die teorie dat die lewe uit onak-
tiewe stof ontwikkel het, is ’n poging om die skepping—ons wonderlike 
heelal—sonder die intelligensie van ’n Skepper te verduidelik.

Verantwoordelike wetenskaplikes weerlê die geloof in die spontane 
voortbrenging van die lewe. Sommige het getoon dat dit wetenskaplik 
onmoontlik is dat lewe kan ontwikkel uit nie-lewende materie. Navorsing 
toon dat selle, die boustene van die lewe, uit so baie ingewikkelde en 
interaktiewe en onherleibare komplekse stelsels bestaan dat die moontlik-
heid van lewe wat spontaan ontstaan, selfs die mees uiterste siening van 
die waarskynlikheid weerspreek.

Michael Behe, medeprofessor in biochemie aan die Lehigh Universiteit, 
Bethlehem, Pennsylvania, skryf: “Die gevolg van hierdie kumulatiewe 
pogings om die sel te ondersoek—om lewe op die molekulêre vlak te 
ondersoek—is ’n harde, duidelike, deurdringende uitroep van ‘ontwerp!’ 
Die resultaat is so ondubbelsinnig en so betekenisvol dat dit as een van 
die grootste prestasies in die geskiedenis van die wetenskap beskou moet 
word” (Darwin’s Black Box, 1996, bl. 232-233, oorspronklike klem). Dr. 
Behe weerlê selfs die moontlikheid dat lewe kon evolueer. Met ander 
woorde, deeglike wetenskaplike bewyse maak dit nou duidelik dat die 
bestaan van die skepping ’n Skepper noodsaak. (Versoek u gratis eksem-
plare van Life’s Ultimate Question: Does God Exist? en Creation or 
Evolution: Does It Really Matter What You Believe? of laai dit van ons 
webbladsy af.)

Waarom mense hulle wend na bygelowe en afgodery

Sowat 2,000 jaar gelede het die apostel Paulus verduidelik dat die alte  
menslike neiging om intelligensie en lewegewende magte aan die fisiese 
skepping toe te skryf, ’n groot bron van bygeloof en godsdienstige blind-
heid was. “Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God  
verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorleg- 
ginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat 
hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onver-
ganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n ver-
ganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom 
het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan on- 
reinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer—hulle wat die waar-

Wat is Ons Grootste Prioriteit?

Ons Afhanklikheid van die God 
Wat Ons Geskape het

Besef ons hoe broos ons bestaan is, hoe 
voortdurend afhanklik ons van God se 

sorg is? Indien God toelaat dat selfs ’n paar 
grade se verandering in die gemiddelde 
temperatuur van die aarde se oppervlak 
gebeur, sal die perfekte gebalanseerde eko-
logiese stelsel wat nodig is vir ons bestaan, 
verwoes word. Slegs geringe veranderinge 
in die aarde se atmosfeer sal toelaat dat 
vernietigende bestraling ons steriel sal laat 
en die menslike lewe vinnig sal uitwis. Tensy 
die delikate balans van stikstof, suurstof, 
koolstofdioksied, osoon en ander nood- 
saaklike gasse en elemente konsekwent 
in die atmosfeer gehou word, sal die lewe 
soos ons dit ken, nie op die planeet aarde 
kan bestaan nie.

Dieselfde balans is duidelik in die hoeveel-
heid en verspreiding van water in oseane, 
mere, riviere, gletsers, waterdraers en berg-
sneeupakke in verhouding tot die planeet se 

landmassa. Die doeltreffende verspreiding 
van water is noodsaaklik vir behoorlike be- 
sproeiing van die aarde se oppervlak. Die 
wêreld se ongelooflike weerstelsel stel ons 
in staat om voedsel te verbou, die land van 
afval te reinig en talle ander behoeftes te 
voorsien—om nie eens te praat van die 
ontspanning en skoonheid wat dit bied nie.

Elke dag is ons afhanklik van hierdie deli-
kate balans. God openbaar dat Hy dit alles 
aktief regeer en beheer. Dit is Hy “wat die 
wêreld gemaak het en alles wat daarin is” 
en die “Here van hemel en aarde” is, [en] 
woon nie in tempels met hande gemaak 
nie.” Die ware God word nie “deur mense-
hande gedien asof Hy aan iets behoefte het 
nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem 
en alles gee” (Handelinge 17:24-25).

Ten spyte van God se grootheid, krag en 
majesteit, “is Hy nie ver van elkeen van ons 
nie …” (verse 27-28).
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heid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het 
bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid” (Romeine 1:21-25).

Die Eerste Gebod waarsku ons om nie ’n godsdiens of filosofie te aan-
vaar wat leer dat ons lewe en welstand afkomstig is, of afhanklik is, van 
enigiets anders as die een ware God nie. Daar is geen panteon van gode 
nie. Daar is geen ander bron van lewe of seëninge, behalwe God nie. Daar 
is geen ander krag wat heers oor die hemel en die aarde nie. “Kyk, aan 
die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde 
en alles wat daarin is” (Deuteronomium 10:14). God alleen het die heelal 
waarin ons bestaan geskep en Hy onderhou dit.

Dit is die Eerste Gebod se kragtige boodskap. Ons moet ons Skepper 
aanbid en dien—die wonderwerkende God wat antieke Israel uit Egiptiese 
slawerny gelei het—en ons bestaan en seëninge aan geen ander bron toe 
te ken nie. Ons moet Hom liefhê, respekteer en eer—om ’n ware, persoon- 
like verhouding met Hom te hê.

Hoe kan die ware God vir ons meer werklik wees?

Dit is deur God se merkwaardige werke dat ons God se karakter die 
beste kan verstaan. Dawid beskryf sy entoesiastiese bewondering vir God 
se sorg en besorgdheid oor Sy skepping: “Ek wil spreek van die glans van  
u heerlike majesteit en van u wonderbare dade. En hulle sal spreek van 
die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel. Hulle sal die 
gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. 
Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van goeder- 
tierenheid. Die HERE is vir almal goed, en sy barmhartighede is oor al 
sy werke” (Psalm 145:5-9).

Nog ’n Psalm verklaar: “Laat hulle die HERE loof om sy goedertieren- 
heid en om sy wonderdade aan die mensekinders; want Hy het die dorstige 
siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul” (Psalm 107:8-9).

Moses voeg by dat ons Skepper “reg verskaf aan die wees en die 
weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood en klere gee” 
(Deuteronomium 10:18). Jesus verduidelik dat God so liefdevol en genadig 
is teenoor alles “want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy 
laat reën op regverdiges en onregverdiges” (Matteus 5:45). God is begaan 
oor die welstand van alle mense—selfs diegene wat in onkunde van Sy 
bestaan leef.

Waarom is dit so belangrik dat ons die grondbeginsels van God se 
karakter moet verstaan? Dit is noodsaaklik dat ons God verstaan omdat 
Hy dieselfde karakter in ons wil skep—Sy goddelike natuur. Petrus sê vir 
ons dat God “ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle 
daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur” (2 Petrus 1:4).

Hierdie begrip behels ’n groot verskuiwing van ingesteldheid. Soos 

Paulus vir ons sê, “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar 
word verander deur die vernuwing van julle gemoed” (Romeine 12:2). 
Watter soort vernuwing moet in ons denke plaasvind? Paulus verduidelik, 
“Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees” (Filippense 2:5, 
Nuwe Lewende Vertaling). God wil hê dat ons soos Hy moet word deur 
die denke, gesindhede en lewensuitkyk wat ons perfekte voorbeeld Jesus 
Christus getoon het, te volg!

Hoe kan hierdie verandering in ons denke plaasvind?

Maak kennis met die ware God

Ons leer God ken deur Sy weë te beoefen en die liefde vir ander, wat 
Sy denke motiveer, na te volg. “En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as 
ons sy gebooie bewaar” (1 Johannes 2:3). En, “Hy wat nie liefhet nie, het 
God nie geken nie, want God is liefde” (1 Johannes 4:8).

Die Bybel is ’n handboek wat vir ons sê wat ons van God moet weet. 
Christus sê vir ons, “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar 
van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matteus 4:4; sien 
ook Deuteronomium 8:3). Paulus het verduidelik dat “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).

Om God te ken, moet ons daardie geïnspireerde Skrifgedeeltes bestu-
deer. “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).

Die gesinsverhouding

Die verhouding wat God met ons wil hê, is dié van kinders met hulle 
Vader. “Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters 
wees, spreek die Here, die Almagtige” (2 Korintiêrs 6:18).

Hierin lê die ontsagwekkende doel van ons bestaan—die voortdurende 
ontwikkeling van regverdige karakter en ons uiteindelike bestemming as 
lede van God se familie (dieselfde vers; Matteus 5:48).

Die apostel Johannes het die belangrikheid van hierdie spesiale ver-
houding beklemtoon: “Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys 
het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die 
wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons 
kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar 
ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons 
Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig 
homself soos Hy rein is” (1 Johannes 3:1-3).

Dit was vir hierdie doel dat Jesus Christus gebore was as die Verlosser  
van die mensdom. “maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ’n kort 

Wat is Ons Grootste Prioriteit?
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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 elk-
een die dood sou saak. Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle 
dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid 
wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. 
Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit 
Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie” 
(Hebreërs 2:9-11).

Dit is die ontsagwekkende doel waarvoor u gebore is—om ’n lid van 
die familie van God te word!

Wat ’n merkwaardige liefde het die lewende God, die Skepper van 
die heelal, vir ons in die vooruitsig. Hy wil hê ons moet deel wees van 
Sy familie, om vir ewig in Sy Koninkryk te lewe. Hy sê vir ons dat ons 
hoogste prioriteit in hierdie lewe is, “soek eers die koninkryk van God en 
sy geregtigheid” (Matteus 6:33). Ons Hemelse Vader het ons hierdie leef-
tyd gegee om ’n permanente verhouding met Hom te vestig sodat ons die 
ewige lewe as Sy kinders kan ontvang.

Ons moet Hom so liefhê, eer en respekteer sodat Hy alleen die hoogste 
gesag en voorbeeld in ons lewens is. Ons moet niks toelaat om voor Hom 
te kom en ons so verhinder om Hom te dien en gehoorsaam nie!

Die Tweede Gebod

Soos wat is God?
“Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van  
wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van  

wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie 
neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ’n 

jaloerse God wat die misdaad 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 van die  
wat My liefhet en my gebooie onderhou” (Eksodus 20:4-6).

Die Tweede Gebod gaan na die kern van ons verhouding met 
ons Skepper. Dit handel oor verskeie belangrike vrae: Hoe sien 
ons God? Hoe verduidelik ons Hom aan onsself en aan ander? 
Afgode is voorstellings van valse, nie-bestaande gode, maar 

mag ons foto’s of ander beelde gebruik wat die ware God verteenwoordig?  
Bo alles, wat is die regte manier om die enigste ware God te aanbid?

In die Eerste Gebod het ons geleer dat dit verkeerd is om enige ge- 
skape ding, insluitend ’n mens, toe te laat om vir ons belangriker as ons 
Skepper te word. Die Tweede Gebod verskil van die Eerste deurdat dit 
verduidelik dat ons in ons aanbidding God nie moet verlaag tot die gely-
kenis van ’n fisiese voorwerp nie. Om dit te doen is ongetwyfeld onaan-
vaarbaar vir God.

Hierdie Tweede Gebod verbied uitdruklik die gebruik van enige tipe 
lewelose beelde—”enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of 
wat onder op die aarde is”—in die aanbidding van die lewende God. 

God het egter op aarde ’n gelykenis van Homself geskep—in mense. 
Sy Woord sê spesifiek vir ons dat Hy “het die mens geskape na sy beeld; 
na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle 
geskape” (Genesis 1:27).

Mense—afstammelinge van Adam en Eva—is lewende beelde van die 
lewende God. Ons, van al God se skepsels, is gemaak in Sy gelykenis. 
“Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelyke-
nis van God. Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle 
mens genoem, die dag toe hulle geskape is” (Genesis 5:1-2).

Ons Skepper is ’n lewende God, nie ’n lewelose standbeeld, figuur of 
prentjie nie. Om enige fisiese voorstelling van Hom te maak verdraai en 

Soos wat is God?
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beperk ons persepsie van hoe Hy werklik is en sal sodoende ons verhou-
ding met Hom beskadig.

Van alle dinge op aarde of in die hemel, weerspieël slegs lewende 
mense ’n redelike gelykenis van die lewende God. Op dieselfde wyse was 
Jesus Christus, as ’n man, na die beeld van Sy Vader. Nie net het God 
mense na Sy beeld gemaak nie, maar Hy het ons geskape om selfs meer 
soos Hy te word. 

Om soos God te wees—veral om Sy eie karakter in ons te ontwikkel—
is waaroor ons bestaan gaan. Daarom is ’n duidelike begrip van die doel 
van die Tweede Gebod so belangrik.

Slegs God kan openbaar hoe Hy is

Op een manier, deur die Tweede Gebod, sê God vir die mensdom: 
“Moenie probeer om vir My te sê hoe Ek is nie. Ek sal u vertel hoe ek is! 
Dit is belangrik dat u reg verstaan dat Ek geen voorstellings van My sal 
aanvaar nie.”

Ons het ’n realistiese begrip nodig van hoe ons soos God in ons huidige 
toestand is. Ons moet ook weet hoe ons bestem is om selfs meer soos Hy 
te word.

God gee vir ons kreatiewe en leierskapsvermoëns wat ooreenstem met 
Syne, alhoewel op ’n aansienlik kleiner skaal. Van al Sy materiële skep-
ping het ons alleen werklike denkkrag. Ons gedagtes kan redeneer, anali-
seer, beplan en die toekoms visualiseer. Ons skep literatuur, kuns, musiek 
en poësie. Ons ontwerp en bou. Ons kan dinge, wesens en mense organi-
seer, bestuur en kontroleer. Ons is—op beperkte maniere—baie soos God.

Maar op ander gebiede is ons, as die mensdom, nog glad nie soos Hy 
is nie. Ons karakter is geneig tot swakheid. Ons verhoudings met mekaar 
laat veel te wense oor. Ons geestelike begrip is beperk en dikwels gebrek-
kig en verdraai. Ons persepsies is dikwels onakkuraat. 

Ons is bevooroordeeld in ons opinies. Ons koester vooroordele en is 
vinnig om betrokke te raak in konflikte. In al hierdie geestelike gebiede 
val ons ver te kort om soos God te wees. Alhoewel God vir ons beperkte 
vermoëns en eienskappe soortgelyk aan Sy eie gegee het, het ons baie  
ontwikkeling en aanpassing nodig voordat ons waarlik soos Hy in aard  
en karakter sal word.

Die perfekte voorbeeld

Ons is egter nie sonder ’n volmaakte patroon van God se karakter nie. 
Jesus Christus, as ’n mens, het God so volmaak verteenwoordig, dat Hy 
vir Sy dissipels gesê het, “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” 
(Johannes 14:9).

Paulus beskryf Jesus as “die Beeld van die onsienlike God, die Eers-

geborene van die hele skepping” (Kolossense 1:15). Hy beskryf Christene 
as diegene wat “die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die 
nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy 
Skepper” (Kolossense 3:9-10).

God wil die geestelike aard van die mensdom verander. Soos Christus  
“die Beeld van die onsienlike God” is, so wil ook God die Vader ons 
karakter in Christus se beeld hervorm. Die tyd kom wanneer God diegene 

wat soos Hy in hart en verstand geword 
het, van ’n fisiese tot ’n geestelike be- 
staan sal verander.

Paulus het aan die kerk in Korinte 
beskryf hoe dit sal gebeur: “Maar dit 
verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed 
die koninkryk van God nie kan beërwe 
nie; ook beërwe die verganklikheid nie 
die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel 
julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel 
nie almal ontslaap nie, maar ons sal 
almal verander word, in ’n oomblik, in 
’n oogwink, by die laaste basuin; want 
die basuin sal weerklink, en die dode sal 
onverganklik opgewek word; en ons sal 
verander word. Want hierdie verganklike 

moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met 
onsterflikheid beklee word” (1 Korintiërs 15:50-53).

Dit is hoe God die wonderlike transformasie van mense wat soos Hy 
word, sal voltooi. Johannes het dieselfde uiteindelike transformasie be- 
skryf toe hy geskryf het, “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit 
is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is”  
(1 Johannes 3:2).

Om soos God te wees is ons lotsbestemming—mits ons ons lewens 
aan Hom oorgee in gehoorsaamheid aan Sy gebooie. (Vir meer inligting, 
versoek ons gratis boekies What Is Your Destiny? en Transforming Your 
Life: The Process of Conversion, of laai dit van ons webbladsy af.)

Soos wat is God?
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God verwag van diegene wat Hom in waarheid en met 
begrip aanbid om hulle liefde vir Hom te betoon deur Sy 
gebooie uit die hart te hou, en nie deur nuttelose rituele 
voor een of ander voorwerp te gaan nie.
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God vereis aanspreeklikheid

Dit bring ons by die laaste deel van die Tweede Gebod: “Jy mag jou 
voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou 
God, is ’n jaloerse God wat die misdaad 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 van die wat My lief-
het en my gebooie onderhou” 
(Eksodus 20:5-6).

God hou ons aanspreeklik 
vir ons woorde en dade. Om 
voor ’n afgod te buig om hul 
eie beeld van God te huldig, 
kan lyk asof dit ’n daad van 
groot toewyding is as ’n mens 
onkundig is oor God se groot 
doel vir mense. Maar God 
verwag van diegene wat Hom 

in waarheid en met begrip aanbid om hulle liefde vir Hom te betoon deur 
Sy gebooie uit die hart te hou, en nie deur nuttelose rituele voor een of 
ander voorwerp te gaan nie.

Jesus het dit duidelik gemaak toe Hy gesê het, “God is Gees; en die 
wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid” (Johannes 4:24). Ons 
moet God nie aanbid met beelde en betekenislose rituele nie. Jesus het 
verduidelik dat “die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal 
aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid” (Vers 23).

Kennis en begrip van die waarheid van God is noodsaaklik vir die ont-
wikkeling van die heilige, regverdige karakter wat Hy begeer om in ons te 
skep. Dit beteken dat ons moet leer en groei (2 Petrus 3:18).

Ons lees in Spreuke 2:1-5, “My seun, as jy my woorde aanneem en my 
gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart 
neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem ver-
hef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, 
dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind.”

Wanneer ons eers ’n begrip van God se openbaring kry, hou Hy ons 
aanspreeklik vir wat ons weet. Ons moet hierdie geopenbaarde kennis in 

ons lewens toepas. Slegs diegene wat leer wat hulle behoort te doen, en  
dit doen, is ware aanbidders van God (Romeine 2:13; Jakobus 1:22-25). 
Die apostel Johannes was duidelik: “Hy wat sê: Ek ken Hom—en sy 
gebooie nie bewaar nie—is ’n leuenaar en in hom is die waarheid nie”  
(1 Johannes 2:4).

Om God te gehoorsaam is om Hom te aanbid deur Hom na te volg, 
deur te dink en te leef soos Hy sou doen. Ons moet innerlik soos Hy 
word. Ons laat Hom toe om ons geestelik in Sy gelykenis te vorm. Ons 
eer en loof Hom deur die manier waarop ons leef.

Afgodery se listige effekte

’n Fisiese beeld, skildery of prentjie van ’n godheid het nie lewe of krag 
nie. Selfs as ons presies geweet het hoe God lyk—en ons weet nie—kon 
ons nie ikone ontwerp wat die ontsagwekkende krag en stralende heerlik-
heid van God akkuraat sou uitbeeld nie, asook die baie fasette van Sy 
karakter wat deur Sy Woord aan ons geopenbaar word. Soms tree God op 
met sagmoedigheid en barmhartigheid; ander kere tree Hy op met groot 
toorn en mag. Hy wil nie hê ons moet Hom sien as vasgevang in net een 
eienskap van persoonlikheid of karakter tot die uitsluiting van Sy vele 
ander eienskappe nie. Hy vra dat ons van Hom lees, leer hoe Hy is en 
Hom sal naboots.

Nadat Hy die Tien Gebooie op kliptafels geskryf het, het God verduide- 
lik waarom Hy geen beelde wou hê wat gebruik word om Hom te aanbid 
nie: “Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele—want julle het 
géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur 
met julle gespreek het nie—sodat julle nie verderflik handel deurdat julle 
vir julle ’n gesnede beeld, ’n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: 
’n afbeelding van man of vrou, ’n afbeelding van enige dier wat op die 
aarde is, ’n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg, ’n 
afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ’n afbeelding van enige 
vis wat in die water onder die aarde is; dat jy ook jou oë nie na die hemel 
opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van 
die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge 
wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel 
het. Maar die HERE het julle geneem en julle uit die ystersmeltoond, uit 
Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is” (Deuteronomium 
4:15-20).

God wou hê die Israeliete moes onthou dat hulle die lewende God moes 
aanbid, nie ’n afgod nie, en om altyd hulle aanbidding na hulle Skepper 
te rig en nooit na voorwerpe binne Sy skepping nie. Hy het hulle beveel, 
“Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy 
met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak iS
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In die afgodsdienste van die antieke wêreld was geglo dat 
verskeie gode en godinne die weer en produktiwiteit van 
diere, die grond en plante beïnvloed of beheer het.
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nie—’n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het” 
(Vers 23). Uitbeeldings van gode, gegraveer en geverf op mure, potte- 
bakkery en ander artikels, is ingesluit onder die verbode en afgodiese 
voorwerpe (Numeri 33:52).

Afgodery en onsedelikheid

In die afgodsdienste van die antieke wêreld was geglo dat verskeie 
gode en godinne die weer en produktiwiteit van diere, die grond en plante 
beïnvloed of beheer het. Om groter vrugbaarheid aan te moedig, het aan-
bidders deelgeneem aan vrugbaarheidsrites wat seks met ander aanbidders 
en priesters en priesteresse van hierdie vals gode ingesluit het. Onsedelik-
heid het die fokuspunt van hulle aanbidding geword. Meisies is ingewy in  
vroulikheid deur ingeskryf te word om as tempelprostitute te dien. Daar 
sou van mans verwag word om die tempel bordele te besoek om hul plaas- 
like gode te aanbid. Onsedelikheid en degenerasie was getooi in ’n gods-
dienstige gewaad en as gerespekteer beskou.

Dit is waarom afgodery en onsedelikheid so dikwels in die Bybel ge- 
koppel word. Paulus het oor die probleem geskryf: “Maak dood dan julle 
lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte 
begeertes en gierigheid, wat afgodediens is” (Kolossense 3:5). 

Petrus het selfbevredigende gedrag met afgodery verbind. “Want dit is 
genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring 
het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, bras-
serye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit 
vreemd as julle nie saam loop in dieselfde uitgieting van losbandigheid 
nie, en hulle laster” (1 Petrus 4:3-4).

Die krag agter die skerms

Afgodery in enige vorm word terdeë dwarsdeur die Bybel veroordeel. 
Paulus het Christene geprys wat “jul van die afgode bekeer het tot God, 
om die lewende en waaragtige God te dien” (1 Tessalonisense 1:9) en hy 
het ander gewaarsku, “Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens”  
(1 Korintiërs 10:14)

Veel belangriker, dieselfde apostel het verduidelik waarom die gebruik 
van beelde as hulpmiddels in aanbidding so verkeerd is. “Wat sê ek dan? 
Dat ’n afgod iets is, of dat ’n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene  
wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat 
julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie” (1 Korintiërs 10:19-20).

Diep begrawe binne die ikone en die ander beelde van afgodery is die 
onsigbare hand van Satan aan die werk. “Maar as ons evangelie dan nog 
bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in 
wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting 
van die evanglie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God 

is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Korintiërs 4:3-4).
Satan kondisioneer mense om, in hulle geestesoog, selfs die Seun van 

God as ’n lewelose beeld te visualiseer. Satan se doel is om die aandag 
van Jesus Christus af te lei as die lewendige en volmaakte lewende beeld 
van die lewende God wat in die vier Evangelies beskryf word. Deur die 
grootste deel van die mensdom te verblind (Openbaring 12:9) vir die be- 
langrikheid van God se gebooie, het Satan ’n groot deel van die Christelike  
wêreld se erkende aanbidding vir Christus suksesvol gedeflekteer na ikone 
en foto’s—in stryd met die duidelike opdrag van die Tweede Gebod.

Onthou waarom ons geskape is

Die Tweede Gebod is ’n konstante herinnering dat slegs ons, van alle 
geskape dinge, na die beeld van God gemaak is. Slegs ons kan verander 
word na die geestelike beeld van Christus, wat, soos reeds genoem, in 
die vlees gekom het as die volmaakte geestelike beeld van ons Hemelse 
Vader. Hierdie gebod, soos die eerste, beskerm ons spesiale verhouding 
met ons Skepper wat ons in Sy gelykenis gemaak het en ons steeds na Sy 
geestelike beeld vorm.

Die Tweede Gebod herinner ons dat God baie groter is as enigiets wat 
ons kan sien of kan voorstel. Ons moet nooit toelaat dat daardie kennis 
opsy gestoot word deur die gebruik van een of ander beeld of gelykenis in 
ons aanbidding van God nie!

Soos wat is God?
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Die Derde Gebod

Van Godslastering  
tot Lofprysing

“Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, 
want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie onge-

straf laat bly nie” (Eksodus 20:7).

Die Derde Gebod fokus daarop om respek te toon. Dit handel 
oor die manier waarop ons ons gevoelens oor God aan ander 
en aan Hom kommunikeer. Dit sluit ons houding, spraak en 
gedrag in.

Respek is die hoeksteen van goeie verhoudings. Die kwaliteit van ons 
verhouding met God hang af van die liefde en agting wat ons vir Hom 
het. Dit sluit ook die manier in waarop ons respek vir Hom in die teen-
woordigheid van ander uitdruk. Daar word van ons verwag om Hom altyd 
te eer vir wie en wat Hy is.

Aan die ander kant, die gebruik van God se naam op ’n ligsinnige, 
vernederende of op enige oneerbiedige wyse, dui op ’n gesindheid van 
minagting vir die verhouding wat ons veronderstel is om met Hom te hê. 
Dit kan wissel van onverskillige verontagsaming tot vyandigheid en anta-
gonisme. Dit sluit die misbruik van God se naam op enige manier in.

Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal die Derde Gebod: “Moenie die 
Naam van die HERE jou God sonder rede gebruik nie. Die HERE sal die 
een wat sy Naam sonder die nodige respek gebruik, nie net so sonder straf 
laat wegkom nie.” Die betekenis van die Hebreeuse woord saw, vertaal  
as “ydellik” en “sonder rede,” is “bedrog; misleiding; kwaadwilligheid; 
valsheid; ydelheid; leegheid” (Vine’s Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words, “Deceit”). God vereis dat ons Hom akku-
raat, opreg en respekvol voorstel as ’n voorwaarde vir ’n hegte verhouding 
met Hom.

Respek vir God en Sy Naam

Kom ons kyk na ’n paar van die maniere waarop ons met God se 
Naam geassosieer moet word. God het ons na Sy beeld geskape met die 
geleentheid om Sy kinders te word. Diegene wat die Gees van God ont-
vang, is lede van die Kerk van God. Die wette van God definieer vir ons 

regte standaarde en waardes, en ons hoop lê daarin om deel te wees van 
die Koninkryk van God. Alles wat vir ons belangrik is, is ’n gawe van 
God, “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons” (Handelinge 17:28).

Let op hoe kragtig die boek Psalm respek teenoor God uitsprei. “Loof 
die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en 
heerlikheid is U bekleed” (Psalm 104:1). “Laat elkeen op die aarde die 
HERE dien. Laat die inwoners van die wêreld ontsag hê vir Hom” (Psalm 
33:8, Nuwe Lewende Vertaling).

Koning Dawid het geskryf: “o My God, o Koning, ek wil U verhoog 
en u Naam loof vir ewig en 
altyd. Elke dag wil ek U loof 
en u Naam prys vir ewig en 
altyd. Die HERE is groot en 
baie lofwaardig, en sy groot-
heid is ondeurgrondelik” 
(Psalm 145:1-3).

Godslastering en sleng

Waarskynlik die mees 
voor die hand liggende 
manier om die Derde Gebod 
te breek, is deur die gebruik 

van godslastering—om God se naam in beledigende, vulgêre en oneerbie-
dige sleng en jargon te gebruik. Die verontreiniging van God se naam—of 
dié van Sy Seun, Jesus Christus—is amper universeel. Sedert die begin 
van die geskiedenis, het die meeste van die mensdom nie die respek aan 
God getoon wat Hy verdien nie.

’n Mens moet nooit eens “O my God!” uitroep nie, tensy dit deel is van 
’n werklike gebed tot God. Sulke misbruik van God se naam skend die 
Derde Gebod. Tog word die samelewing egter daarmee verswelg. Die-
selfde geld vir eufemistiese uitdrukkings wat baie as onskuldig beskou, 
soos “O gits!” en “Jislaaik!”—die vervanging van soortgelyke klinkende 
woorde vir God en Jesus. 

Godslastering is nie die enigste manier waarop ons God se naam kan 
misbruik nie. Enigeen wat die naam van God—of Christus—onverskillig 

Van Godslastering tot Lofprysing
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Waarskynlik die mees voor die hand liggende manier om 
die Derde Gebod te breek, is deur die gebruik van gods-
lastering—om God se naam in beledigende, vulgêre en 
oneerbiedige sleng en jargon te gebruik.
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in sy alledaagse spraak gebruik, ken God eenvoudig nie soos hy moet nie. 
Vreemd genoeg mag hy egter dink, en daarop aandring, dat hy dit doen.

Op sommige maniere is so ’n persoon soortgelyk aan Job, wat sy per-
spektief van God verduidelik het—voor en nadat God aan hom uitgewys 
het hoe baie van sy denke deur trots gemotiveerd was. “Volgens hoorsê 
het ek van U gehoor;” bely Job, “maar nou het my oog U gesien” (Job 
42:5). Job het uiteindelik besef dat hy God nie so goed geken het soos wat 
hy gedink het nie.

Baie wat heelwat van God gehoor het, neem traak-my-nieagtig aan dat 
hulle Hom ken—dat hulle ’n aanvaarbare verhouding met Hom het. Hulle 
het egter nog nooit regtig geleer om Hom te respekteer nie.

Hulle verlaag en verneder Hom deur sy naam ligsinnig te gebruik in 

alledaagse gesprek. Hulle kondig onbewustelik aan almal wat hulle hoor 
dat respek vir God eenvoudig nie vir hulle belangrik is nie, al glo hulle 
dat Hy bestaan. Selfs om iets soos “goddank” te sê, kan die gebod ver-
breek as God nie waarlik en bewustelik bedank word nie.

Dit maak nie saak hoe onverskillig ’n mens hierdie soort minagting vir 
God mag beskou nie, die Derde Gebod maak dit duidelik dat God self dit 
nie ligtelik opneem nie—”want die HERE sal die een wat sy Naam ydel-
lik gebruik, nie ongestraf laat bly nie” Om Sy naam op enige manier ver-
keerd te misbruik, maak ons geestelik besoedel in die oë van God.

Die meeste van ons het soms minagting vir God uitgespreek. Soos Job, 
moes ons waarskynlik—of moet nog steeds—ons eie gesindhede teenoor 
ons Skepper evalueer. Toe Job sy oneerbiedige gesindheid begryp het, het  
Hy homself in ’n realistiese lig gesien. “Nou verag ek myself en het berou 
in stof en as” (Job 42:6, Nuwe Lewende Vertaling). Op dieselfde wyse moet 
ons berou hê oor gesindhede wat tot oneerbiedigheid sal lei. Ons moet op 
ons hoede wees vir ons spraak en God se naam met respek behandel.

Jesus Christus openbaar God ten volle aan ons

God begeer so dat ons moet verstaan hoe Hy is—veral Sy natuur of 
karakter—dat Hy Jesus Christus gestuur het as die volmaakte voorbeeld 
van alles wat Hy is.

“Hy wat My gesien het, het die Vader gesien,” het Jesus gesê (Johannes  
14:9). Hy het gekom en “weerkaats God se heerlikheid, en Hy is die pre-
siese ewebeeld van wie God werklik is” (Hebreërs 1:3, Nuwe Lewende 
Vertaling). Deur aan ons te openbaar—deur Sy eie voorbeeld—hoe Sy 
Hemelse Vader is en wat Hy van ons verwag, het Jesus Christus vir ons 
die weg vir die ewige lewe oopgemaak (Johannes 17:1-3).

“Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ’n naam gegee 
wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van 
die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde 
is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van 
God die Vader” (Filippense 2:9-11).

Let op hoe volkome Jesus die heerlikheid van God weerspieël: “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).

Die belangrikheid van Christus se naam

Veelseggend beteken die naam Jesus, “God is verlossing” of “God  
red.” Christus beteken “gesalfde [een]”—dieselfde as die Hebreeuse 
woord wat in Afrikaans as Messias oorgedra is—’n titel van die Een wat 
geprofeteer is om Israel te herstel en oor alle nasies te heers. As die Seun 

Van Godslastering tot Lofprysing

Die Bybel gebruik ’n verskeidenheid van 
name vir God. Hy noem dinge wat hulle 

is, en Hy noem Homself wat Hy is.
Sommige van Sy name beskryf Sy eien- 

skappe en karakter. Ander is Sy titels van 
posisie, mag en gesag. Die Bybel noem 
Hom “’n Oue van dae” en “die Allerhoog-
ste.” Hy word geopenbaar as ons Skepper, 
ons Vader, ons Versorger, ons Here, ons 
Koning, ons Geneser, ons Heiland en ons 
Verlosser.

Om die belangrikheid van die betekenis 
van ’n goddelike naam te verstaan, moet 
ons die belangrikste naam vir God in die 
Ou Testament ondersoek. In Hebreeus is 
dit iets naby aan Yahweh (die presiese 
uitspraak is nou onbekend), dikwels vertaal 
as HERE (in hoofletters). Hierdie naam het 
Hom onderskei van die valse gode van 
ander nasies. Dit het Hom onderskei as die 
lewende, ware God vir die volk van Israel.

Die Bybel sê vir ons dat die Here “die 
ewige God” is (Genesis 21:33). In betekenis 
blyk dit dat die naam Yahweh soortgelyk is 
aan, soos verwoord in die Griekse taal, “die 
Alfa en die Oméga, die begin en die einde, 
die eerste en die laaste” (Openbaring 22:13).

Hierdie beskrywings van God verwoord 
duidelik dat ons Skepper nog altyd bestaan 
het en altyd sal bestaan. Hy het nie net die 
ewige lewe in Homself nie, Hy het ook die 
mag om onsterflikheid as geskenk toe te 
ken aan diegene wat Hom behaag.

In die vertaling van God se name van 
een taal na ’n ander, is die behoud van die 
betekenis van die naam—nie sy fonetiese 
klank nie—belangrik. Die Ou Testament 
is hoofsaaklik in Hebreeus, en die Nuwe 
Testament in Grieks, geskryf. Sommige 
name van God word vrylik uit die Hebreeus 
in die Grieks vertaal en stel vir ons ’n duide-
like voorbeeld dat die vertaling van God se 
name van een taal na ’n ander heeltemal 
aanvaarbaar is. 

Onthou net, God wil hê ons moet Hom 
herken en erken vir wie en wat Hy is. 
Daarom is die betekenis, nie die uitspraak 
of spelling, van Sy name van groter belang 
aangesien die Bybel van een taal na ’n 
ander vertaal word.

Om meer te wete te kom oor hoe God 
geopenbaar word deur Sy name, versoek 
ons gratis boekie Who Is God?, of laai dit 
van ons webwerf af.

God se Baie Name  
Onthul Baie oor Hom
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van God, is Jesus Christus beide ons Verlosser en Koning. Slegs deur 
Hom kan ons verlossing ontvang. “daar is ook geen ander naam onder  
die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word 
nie” (Handelinge 4:12).

Die Naam van Jesus Christus is van kardinale belang vir ons verlos-
sing, maar om bloot Sy naam herhaaldelik te sê sonder om die betekenis 
daarvan te verstaan en toe te laat om ons lewens te beïnvloed, is betekenis- 
loos. Paulus het aan Timoteus verduidelik, “Ewenwel, die fondament van 
God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat 
elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongereg-
tigheid” (2 Timoteus 2:19).

Diegene wat van hulle sondes bekeer en gedoop word in die naam van 
Christus, ontvang die Heilige Gees en word Christene; hulle word soos 
Christus (Handelinge 2:38). “En,” sê Paulus vir hulle, “wat julle ook al 
doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en 
dank God die Vader deur Hom” (Kolossense 3:17).

Met ander woorde, wat Christene ook al doen, moet gedoen word vol- 
gens die goedkeuring, gesag of magtiging van Jesus Christus—in Sy Naam. 
Die gebruik van Sy Naam egter, op enige wyse wat oneer, minagting of 
skande op daardie naam bring, is ’n sonde en skend die Derde Gebod.

Ons eer God deur ons voorbeeld

Omdat diegene wat Jesus Christus volg deur Sy naam geken word en 
hulle diens aan God verrig in Sy naam, sal hulle gedrag Hom altyd óf  
eer of oneer aandoen. God se Woord beeld diegene uit wat Sy gebooie ge- 
hoorsaam as die “sout van die aarde” en die “lig van die wêreld” (Matteus 
5:13-14, 18). Hulle verteenwoordig Hom en waarvoor Hy staan, voor die 
hele mensdom. Hulle dra Sy naam as “’n volk as sy eiendom … ywerig in 
goeie werke” (Titus 2:14). Hulle is geroep en uitverkies om Sy naam te eer 
deur hulle getroue voorbeeld (Openbaring 17:14).

Moses het hierdie aan die mense van antieke Israel verduidelik: “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). Moses wou hê 
hulle optrede God so moes eer dat alle nasies respek vir Hom sou kry.

Voorbeelde wat God oneer aanteken

Antieke Israel het egter misluk om God te eer. Deur sonde het hulle 
God se naam onder die nasies ontheilig. Die Israeliete het uiteindelik 

soveel skande oor God se naam gebring dat Hy toegelaat het dat hulle 
vyande hulle as gevangenes uit hulle land verwyder het.

Maar Hy het belowe om later hulle afstammelinge terug te bring en 
hulle te herstel as ’n nasie met die doel om die eer aan Sy naam terug te 
eis. Hy sê, “Ek is bekommerd daaroor dat mense respek vir my Naam ver- 
loor. Dit is veroorsaak deur die mense van Israel wat tussen die nasies gaan 
woon het. Daarom, sê vir die mense van Israel die oppermagtige HERE sê: 
Ek bring julle terug, maar nie omdat julle dit verdien nie. Ek doen dit ter 
wille van my Naam wat julle oneer aangedoen het onder die nasies waar 
julle gebly het. Ek gaan julle wys hoe heilig Ek is, Ek vir wie die nasies 
respek verloor het deur julle optrede. En as Ek my heiligheid deur julle 
voor hulle oë openbaar, sê die oppermagtige HERE sal die nasies besef 
dat Ek die HERE is” (Esegiël 36:21-23, Nuwe Lewende Vertaling).

Hoe sal dit gebeur? God sal weereens die afstammelinge van Jakob 
(Israel) die verantwoordelikheid gee om eer aan Sy naam te bring. “En 
aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vas-
staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die 
nasies sal daarheen toestroom.

“En 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. En Hy sal oordeel tussen die nasies 
en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en 
van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef 
nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (Jesaja 2:2-4).

Op daardie tydstip, sal die aarde se inwoners, wat die seëninge van 
gehoorsaamheid sal sien, die werklikheid van die ware God verstaan en 
Sy naam eer.

Godslastering deur ons optrede

Die apostel Paulus verduidelik dat mense wat God se naam skynheilig 
gebruik en hulself as Sy mense uitbeeld—terwyl hulle weier om Hom te 
gehoorsaam—eintlik Sy Naam laster. Hy sê vir sommige van sy landge-
note: “Jy dan, wat ’n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat ’n 
mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat ’n mens nie owerspel mag 
pleeg nie, pleeg jy owerspel? Jy wat ’n afsku van die afgode het, pleeg jy 
tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oor- 
treding van die wet? Want, soos geskrywe is, die Naam van God word  
om julle ontwil onder die heidene gelaster” (Romeine 2:21-24).

Paulus verduidelik dat selfs sommige wat hulself as Christene beskou, 
God se naam onteer deur hulle optrede: “Almal wat diensknegte is onder 
’n juk, moet hulle eie here alle eer waardig ag, sodat die Naam van God 
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en die leer nie belaster mag word nie” (1 Timoteus 6:1).
Ons optrede moet onberispelik wees. Paulus verduidelik dat Christene 

“gesante om Christus wil” is (2 Korintiërs 5:20), Sy persoonlike, aange-
wese verteenwoordigers. Onmanierlike of oneerbiedige gedrag deur die-
gene wat hulself verteenwoordig as God se dienaars doen Hom oneer aan 
in die oë van ander. Dit bring oneer op die naam van God waarop hulle 
aanspraak maak.

Jesus veroordeel godsdienstige valsheid

Die aanmoediging van gehoorsaamheid aan God terwyl maniere ge- 
vind word om gehoorsaamheid self te omseil, is blatante skynheiligheid. 
Jesus Christus het diegene wat godsdienstige valsheid beoefen het, aange-
val. “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net 
soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doods-
bene 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 23:27-28).

Mense is gewoonlik baie gemaklik daarmee om akkolade aan God te 
gee—solank hulle hul eie standpunt en lewenswyse kan najaag. Maar God 
se klagte dwarsdeur die geskiedenis was dat die meeste mense nie harte 
het om Hom te eer nie.

Jesus het gesê: “Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe 
hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die 
lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My 
deur leringe te leer wat gebooie van mense is” (Matteus 15:7-9). 

Hy het verder gevra, “En wat noem julle My: Here, Here! En doen nie 
wat Ek sê nie?” (Lukas 6:46).

Hoe ons God moet eer

God begeer veel meer as lippediens. Hy wil ’n verhouding met ons 
hê wat uit die hart spruit. Jesus sê vir ons: “Die goeie mens bring uit die 
goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring 
uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oor-
vloed van die hart spreek sy mond” (Lukas 6:45). 

Uiteindelik is dit nie genoeg om net die misbruik van God se naam te 
vermy nie. Hy wil hê dat ons Hom moet liefhê en respekteer. Om Hom 
te eer, begin in ons gedagtes. Ons moet weet wie en wat Hy is. Ons moet 
weet wat Hy van ons vereis en waarom. Ons moet Sy wysheid, liefde, reg-
verdigheid en geregtigheid bewonder. Ons moet ontsag hê vir Sy krag en 
besef dat ons bestaan afhang van Sy goedheid.

Dan moet ons—elke dag—met Hom praat in gebed. Ons moet die 
teregwysings in die Psalm volg om Hom dank te gee en Hom te prys en 
openlik ons waardering uit te spreek vir alles wat Hy vir ons gee. Ons 

moet Sy grootheid erken. Ons moet Hom vra om in ons Sy manier van 
dink en Sy karakter te skep. Ons moet die krag van Sy Gees versoek om 
ons in staat te stel om Hom heelhartig te gehoorsaam en te dien.

Ons eer God veral deur Hom so lief te hê dat ons bo alles begeer om 
soos Hy te wees en Hom akkuraat te verteenwoordig aan elkeen wat ons 
sien of ken. As dit ons ingesteldheid is, sal selfs die blote gedagte om ooit 
Sy naam verkeerd voor te stel of te onteer, ons afstoot. Ons sterkste voor-
neme sal wees om nooit willenlik enige van God se name tevergeefs te 
neem nie!

Van Godslastering tot Lofprysing
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Die Vierde Gebod

Die Sleutel tot ’n  
Verhouding met  

Ons Skepper
“Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei  

en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die 
HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of 
jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou 

vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE 
die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op 
die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag 

geseën en dit geheilig” (Eksodus 20:8-11)

Die Sabbat, die sewende dag van die week, is deur God afgeson-
der as ’n tyd van rus en geestelike vernuwing. Dit is ’n spesiale 
geleentheid om nader aan ons Skepper te kom, die tyd wat Hy 
vir ons aangewys het om ons verhouding met Hom te verbe-

ter—om te leer hoe om Hom beter te kan liefhê, aanbid en met Hom ’n 
verhouding te kan hê.

Aangesien die dae in die Bybel gereken word van sonsondergang tot 
sonsondergang (Levitikus 23:32), begin die Sabbat teen sonsondergang 
Vrydagaand en eindig teen sonsondergang Saterdagaand. Natuurlik sal die 
meeste mense dadelik vra: Waarom is dit so belangrik om enige dag van 
die week af te sonder dat God dit as een van Sy Tien Gebooie sou insluit? 
Waarom veral die sewende dag opsy sit? Hoe sal ons verhouding met God 
meer baat deur hierdie spesifieke dag te onderhou eerder as enige ander 
dag wat ons kan kies? Vrydagaand en Saterdag is bedrywig met aller-
hande soorte sport, besigheid en ander sekulêre aktiwiteite. Hoekom moet 
ons anders wees? Is dit nie net ’n simboliese gebod nie, een wat nooit be- 
doel was om letterlik geneem te word nie? Het Jesus Christus nie hierdie 
gebod geïgnoreer en ons vrygemaak van die las om dit te onderhou nie? 

Hierdie vrae verteenwoordig sommige van die mees aanvaarde en lang- 
durige oortuigings oor die Vierde Gebod. Maar God se gebod is eenvou-
dig en maklik om te verstaan. So hoekom word dit so dikwels geïgnoreer, 

aangeval en deur so baie weggeredeneer? Kan dit wees dat die uitdagings 
aan die Sabbat gebod sienings is wat deur die duiwel, die onsigbare heerser  
van hierdie huisdige bose wêreld, gegenereer word? Hierdie groot verleier  
wil immers hê ons moet sy sienings aanvaar omdat hy God se wet haat. 
Hy doen alles wat hy kan om ons te beïnvloed om dit te ignoreer, te vermy  

of weg te redeneer.
Min begryp die omvang van Satan  

se indoktrinasie op die samelewing.  
As die ware “god van hierdie wêreld” 
(2 Korintiërs 4:4), het hy die meeste van 
die mensdom mislei (Openbaring 12:9). 
Die hele wêreld is prooi vir sy invloed 
(1 Johannes 5:19). Sy doel was nog altyd 
om die verhouding tussen die ware God 
en die mensdom te vernietig. Hy wil 
niks meer hê as om mense te stuit om 
’n liefdevolle, persoonlike verhouding 
met hulle Skepper te ontwikkel nie—
wat die doel is van die Vierde Gebod. 
Hy wil verhoed dat ons ons ontsaglike 
lewensdoel in God se familie bereik!

Jesus en Sy apostels het die Sabbat onderhou

Wat leer Christus se persoonlike voorbeeld ons van Sabbatsonder-
houding? “Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy 
gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om 
te lees” (Lukas 4:16). Jesus het God se Sabbatte gebruik vir hulle beoogde 
doel—om mense te help om ’n persoonlike verhouding met hulle Skepper 
te ontwikkel.

Na Christus se dood en opstanding, het Sy apostels Sy voorbeeld 
gevolg in hulle nakoming van die Sabbatdag. “En volgens sy gewoonte 
het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit 
die Skrifte” (Handelinge 17:2). “En hy het elke sabbat in die sinagoge 
gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig” (Handelinge 18:4).

Vandag, egter, volg die meeste mense wat bely dat hulle Christus volg, 
nie die voorbeeld wat deur Hom en Sy apostels gestel is nie. Die meeste 
besef nie dat die grootse verwerping van die Sabbat as die Christelike Sc
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Die vervanging van die Sabbat met Sondag het grootliks 
plaasgevind deur ’n politieke besluit van die Romeinse 
Keiser Konstantyn.
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dag van aanbidding eers byna 300 jaar na Christus se bediening op aarde 
begin het nie.

Die vervanging van die Sabbat met Sondag het grootliks plaasgevind 
deur ’n politieke besluit van die Romeinse Keiser Konstantyn wat, om 
politieke voordeel bo ’n verslane kandidaat vir die amp van keiser te ver-
seker, die Christendom gewettig het. Konstantyn het baie gou die politieke 
voordeel van die aanvaarding en ondersteuning van die Christene begryp, 
maar daardie aanvaarding het ’n prys gehad—staatsbeheer oor alle gods-
dienstige aangeleenthede.

In 321 nC verklaar  
Konstantyn Sondag, die 
dag wat al lank geheilig 
was ter ere van die hei-
dense songod, om die 
amptelike dag van rus 
in die Romeinse Ryk te 
wees, wat dit die dag van 
keuse vir kerkgemeentes 
maak. Maar nêrens in die 
Bybel verleen God die 

Vader of Jesus Christus ooit toestemming om die tyd van die Sabbat van 
die sewende dag tot Sondag, die eerste dag van die week, te verander nie. 
Die eerste-eeuse apostels het dit nie verander nie. Inderdaad, geen mens, 
instelling of staat het nog ooit die reg gehad om te peuter met wat God as 
heilig afgesonder het nie.

Die Sabbat en ’n goddelike verhouding

Die Sabbat, die dag wat opsy gesit is om ons gereeld te herinner dat 
ons Skepper die enigste ware God is, is noodsaaklik vir ons verhouding 
met Hom. Dit vorm die manier waarop ons Hom waarneem en aanbid. 
Daarom beveel Hy ons om die Sabbat te onthou deur Hom formeel op 
daardie dag te aanbid.

Anders verbeur ons daardie spesiale begrip van Hom as die Skepper van  
die ganse heelal. Na ses dae van die tot standkoming van hierdie pragtige 
aarde en alles daarin, het ons Skepper opgehou om die fisiese deel van Sy 
skepping te vorm en op die sewende dag gerus (Genesis 2:1-3). Deur die 
Sabbat te onderhou, hou ons op van ons normale arbeid en aktiwiteite om 

onsself gereeld aan hierdie wesenlike begrip te herinner.
Die Sabbat is ook ’n spesiale dag om te konsentreer op die ontwikke-

ling van ons geestelike verhouding met God. Alhoewel dit ’n rusdag van 
ons normale roetine is en ’n tyd vir vernuwing, is dit nie ’n dag om, soos 
sommige aanneem, niks te doen nie. Inteendeel, die Sabbat is ’n spesiale 
dag waarop ons die fokus van ons aktiwiteite dramaties verander. God het 
bedoel dat dit ’n genotvolle tydperk sou wees waarin ons baie nader aan 
Hom kom.

God het deur Jesaja gesê: “As jy jou voet terughou van die sabbat—om 
nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ’n verlus-
tiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer 
deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek 
of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal 
jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van 
jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek” (Jesaja 
58:13-14). 

Inderdaad, om “jou te verlustig in die HERE” is een van die belang- 
rikste redes waarom ons, vir die 24 uur van die Sabbat, moet ophou met 
die arbeid en normale aktiwiteite wat ons tyd die ander ses dae van die 
week opneem.

Verhoudings neem tyd. Elke suksesvolle assosiasie vereis tyd. Geen 
hegte verhouding kan daarsonder slaag nie—geen hofmakery, geen huwelik 
en geen vriendskap nie. Ons verhouding met God is geen uitsondering nie. 

God wil hê ons spesiale tyd moet neem om Hom, ons Skepper, te aan-
bid. Dit is wat die Sabbat—die sewende dag van die week—voorsien.

Die Hebreeuse woord vir Sabbat, shabbath, beteken “om op te hou, te 
rus of ’n tussenpose te neem.” Op die Sabbat moet ons van ons gereelde 
aktiwiteite afsien en ons tyd en aandag aan ons Skepper toewy. Hoekom? 
Want in ses dae het God “die hemel en die aarde gemaak, die see en alles 
wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE 
die sabbatdag geseën en dit geheilig” (Eksodus 20:11). Die Sabbat, op ’n 
verskillende manier van enige ander gebod, hou ons in kontak met hoe 
werklik God is as ons Skepper.

’n Wêreld sonder kennis van die ware God

Kyk na die wêreld rondom ons. Die teorie van evolusie, gebaseer op 
die idee dat die wêreld en alles daarin ontwikkel het uit niks, oorheers die 
denke van die meeste hooggeleerdes. Baie geleerdes spot met die idee dat 
die skepping ’n deurdagte, doelgerigte, almagtige Skepper vereis. Selfs 
sommige geleerdes wat die Christenskap bely, aanvaar die evolusionêre 
standpunt. Die nakoming van die sewende-dag Sabbat hou egter diegene 
wat getrou die Tien Gebooie gehoorsaam in voortdurende herinnering dat 

Die Sleutel tot ’n Verhouding met Ons Skepper
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God beveel ons om die Sabbat te onthou deur Hom 
formeel op daardie dag te aanbid.
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hul geloof gevestig is op die bestaan van ’n Almagtige Skepper wat nie 
deur natuurlike prosesse beperk is nie.

Ons lees, “Deur die geloof [deur te glo wat die Bybel vir ons sê] ver-
staan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die 
dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie” (Hebreërs 
11:3). Daardie geloof is niks minder nie as ’n onwrikbare vertroue dat die 
Bybel deur die Gees van God geïnspireer is en akkuraat openbaar hoe die 
wêreld, insluitend die mensdom, ontstaan het. (Om meer te wete te kom, 
versoek ons gratis boekies Is the Bible True? en Life’s Ultimate Question: 
Does God Exist?, of laai dit van ons webwerf af.)

God openbaar min besonderhede oor hoe Hy die heelal geskape het— 
net dat Hy dit geskape het. Die onderhouding van die Sabbat bring daar-
die feit elke week na vore. God wil nie hê dat ons hierdie begrip moet ver- 
loor nie. Hy weet dat elkeen wat hierdie kennis verwaarloos, uit die oog 
verloor wie en wat Hy is. Dit is hoe belangrik hierdie kennis is.

Dit is ook waarom die weeklikse nakoming van die Sabbat so belangrik 
is vir ons verhouding met ons Maker. Dit hou ons in voortdurende herin-
nering dat ons die Skepper van die heelal aanbid.

’n Voortdurende skepping

Die Sabbat is nie net ’n herinnering aan ’n vorige skepping nie. God 
het die fisiese deel van Sy skepping in ses dae voltooi. Die geestelike deel 
is egter steeds aan die gang. Die Sabbat is die primêre dag vir gekon-
sentreerde ontwikkeling van ons innerlike persoon in Christus. Soos 
die apostel Paulus vir ons sê, “Daarom, as iemand in Christus is, is hy 
’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut 
geword” (2 Korintiërs 5:17).

Die nuwe geestelike skepping is innerlik—in die hart en karakter van 
elke persoon. Dit begin wanneer “julle, wat die vorige lewenswandel be- 
tref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding 
te gronde gaan, en … die nuwe mens moet beklee wat na God geskape 
is in ware geregtigheid en heiligheid” (Efesiërs 4:22-24). Hierdie “nuwe 
mens … wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper” 
(Kolossense 3:10).

Geestelike karakter kan nie uitsluitlik deur ons eie wil kom nie. Die 
“ou man” sal onvermydelik swig voor die swakhede en trekke van die 
menslike natuur. Paulus som hierdie stryd op: “Want ek weet dat in my, 
dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my  
aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat 
ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek” 
(Romeine 7:18-19).

God self ontwikkel heilige en regverdige geestelike karakter binne-in 

ons. Hy hervorm ons denke en gee ons die wil en die krag om ons natuur 
te weerstaan. Paulus bevestig dit en sê vir ons “dit is God wat in julle 
werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” (Filippense 2:13).

Die dag van vernuwing

Begryp u hoe belangrik dit is? As ons in Christus is, skep ons Hemelse 
Vader Sy eie karakter, Sy goddelike natuur in ons (2 Petrus 1:4). Die 
weeklikse tyd wat Hy voortdurend afgesonder het om ons te herinner dat 
Hy die Skepper is, is dieselfde weeklikse tydperk waartydens Hy, meer as 

op ander tye, soos Hy ons in 
Sy nuwe skepping vorm, ons 
onderrig.

God se Woord noem ons 
“pasgebore kindertjies” en 
sê dat ons “die onvervalste 
melk van die woord, dat 
julle daardeur kan opgroei” 
moet begeer (1 Petrus 2:2). 
Die Sabbat is die tyd wat 
God vir ons opsy gesit het 
om nader aan Hom te kom 
deur die bestudering van Sy 

Woord, persoonlike gebed en groepinstruksie. Hy het dit geheilig—dit af- 
gesonder—as heilige tyd (Genesis 2:1-3). Ons moet dit gebruik om onsself 
in Hom te verlustig deur ywerig Sy hulp te soek in ons geestelike ontwik-
keling (Jesaja 58:14).

Die Sabbat is die dag waarop Christus se dissipels geselsskap met me- 
kaar moet hê en nader aan mekaar moet kom. Soos Hebreërs 10:24-25 
verklaar: “en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan 
te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige 
mige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te 
meer namate julle die dag sien nader kom.” 

Die Sabbat is die enigste dag waarop God ’n weeklikse byeenkoms be- 
veel. “Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit  
’n dag van volkome rus, ’n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie— 

Die Sleutel tot ’n Verhouding met Ons Skepper

Die Sabbat is die enigste dag waarop God ’n weeklikse 
byeenkoms beveel. “Ses dae lank kan werk gedoen word, 
maar op die sewende dag is dit ’n dag van volkome rus, ’n 
heilige vierdag.”
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dit is ’n sabbat van die HERE in al julle woonplekke.” (Levitikus 23:3).
Die interne getuienis van die Nuwe Testament toon dat Christus se 

apostels en die res van die eerste-eeuse Kerk voortgegaan het om op die 
sewende dag, die Sabbat, te vergader. Hulle het die dag onderhou met 
’n hernude klem op die “nuwe” persoon wat God in die proses is om te 
skep. Die verhouding van die sewende dag tot hulle lewens het vir hulle 
belangrik geword. Hebreërs bevestig dat dekades na Christus se dood en 
opstanding Sy volgelinge voortgegaan het om die Sabbat te onderhou en 
het bevestig dat “Daar bly dus ’n sabbatsrus oor vir die volk van God” 
(Hebreërs 4:9).

Ja, Jesus en Sy apostels het konsekwent God se gebod gehoorsaam om 
die Sabbat heilig te hou. Hulle het die sewende dag onderhou as die Sab-
bat, net soos hulle mede-Jode van daardie tyd gedoen het. God se gebod 
aan ons bly “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig” (Eksodus 20:8).

Ons moet tyd neem om naby ons Skepper te kom. Hy sê vir ons hoe-
veel spesiale tyd ons nodig het om opsy te sit vir ons verhouding met 
Hom, en wanneer om dit te neem. Ons moet besluit of ons Sy oordeel sal 
vertrou en gewillig is om Sy Sabbat gebod te gehoorsaam.

(Vir ’n deeglike verduideliking oor die Sabbat, vra vir ons gratis boekie  
Sunset to Sunset: God’s Sabbath Rest, of laai dit van ons webwerf af.)

Die Vyfde Gebod

’n Grondslag vir Sukses
“Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in  

die land wat die HERE jou God aan jou gee” (Eksodus 20:12).

Die Vyfde Gebod stel ons bekend aan ’n reeks gebooie wat 
behoorlike verhoudings met ander mense definieer. Ses van  
die gebooie—vanaf die vyfde tot die 10de—dien as die stan-
daarde van optrede in gebiede van menslike gedrag wat die 

mees verreikende gevolge op individue, gesinne, groepe en die same- 
lewing, voortbring.

Ons mishandeling en uitbuiting van mekaar is ontstellend. Die intensi-
teit en omvang van die geweld onder mekaar is onverskoonbaar. Ons moet 
dringend die verskriklike resultate van ons onvermoë om met mekaar oor 
die weg te kom, omkeer. Ons moet leer hoe om harmonieus saam te werk 
op elke gebied van die lewe—om stabiele, liefdevolle, blywende verhou-
dings te bou.

Die vestiging van die rudimentêre beginsels waardeur werkbare ver-
houdings gebou kan word, is die doelwit van die laaste ses gebooie. Hulle 
definieer baie duidelik die gedragsgebiede waarin die menslike natuur die 
grootste versperrings vir vrede en samewerking skep. Hulle voorsien ons 
van die leiding wat ons nodig het om daardie versperrings te verwyder.

Hierdie Vyfde Gebod gee die toon aan vir die laaste ses. Dit handel  
oor die belangrikheid van hoe om te leer om mekaar met respek en eer  
te behandel.

Leer hoe om ander te respekteer

Die aanvaarding van verantwoordelikheid vir ons eie gedrag en karak-
ter is die begin van goeie verhoudings. Ons karakter wat ons gedrag dryf, 
begin tydens ons kinderjare vorm. Dit is gedurende ons vormingsjare dat 
ons houdings wat ons persoonlike begeertes beheer, in verhouding met 
die wense en behoeftes van ander, gevorm word. Dit is die primêre fokus 
van die Vyfde Gebod—die belangrikheid daarvan om te leer om ander te 
respekteer terwyl ons nog kinders is.

Die Vyfde Gebod wys ons van wie en hoe die grondbeginsels van 
respek en eer die doeltreffendste geleer word. Dit lei ons om te weet hoe 
om aan ander toe te gee, hoe om ons behoorlik aan gesag te onderwerp 
en hoe om die invloed van mentors te aanvaar. Dit is waarom die apostel 

’n Grondslag vir Sukses
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Paulus geskryf het: “Eer jou vader en jou moeder—dit is die eerste gebod 
met ’n belofte—sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op 
die aarde” (Efesiërs 6:2-3).

Deur te leer om hierdie gebod te gehoorsaam, help dit kinders om ’n 
lewenspatroon vas te stel om behoorlike reëls, tradisies, beginsels en wette 
te respekteer. Om ander te eer moet ’n normale, natuurlike gewoonte wees 
wat tydens jeug geleer word.

Die universele toepassing van hierdie belangrike Bybelse beginsel is 
eenvoudig. Ons lees: “Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God 
vrees, die koning eer” (1 Petrus 2:17). En dit begin alles met die respek en 

eer wat ons vir ons ouers wys.

Die verantwoordelikheid 
van ’n ouer

God plaas die primêre 
verantwoordelikheid om kin-
ders die basiese beginsels van 
die lewe te leer direk op die 
ouers se skouers. Die vermoë 
van moeders en vaders om 
suksesvol te wees in hierdie 
verantwoordelikheid hang 
aanmerklik af van hoeveel 

hulle op hul beurt onderdanig is aan God se opdrag en lering, en liefde 
en respek vir Hom toon. Onthou, die gebod om eer aan ons ouers te gee 
word voorafgegaan deur die vier gebooie wat die belangrikheid van ’n 
persoonlike verhouding met God beklemtoon. God is immers ons uitein-
delike Ouer.

Let op hoe God die geestelike leiers van antieke Israel uitgedaag het: 
“’n Seun eer die vader, en ’n kneg sy heer. As Ek dan ’n Vader is, waar is 
my eer? En as Ek ’n Heer is, waar is die vrees vir My?” (Maleagi 1:6). As 
ons Skepper, is God ons almal se Vader.

In dié sin moet ons besef dat die Vyfde Gebod ’n soort “brug” vorm 
tussen die eerste vier van die Tien Gebooie (aangaande ons verhouding 
met God) en die laaste ses (aangaande ons verhouding met medemens). 

Ons wat ouers is, moet eers aan onsself dink as kinders—die kinders 
van God. Dit is net so belangrik vir ons om ons Hemelse Vader te respek-
teer en te gehoorsaam soos dit vir ons kinders is om ons te respekteer en 
te gehoorsaam. Slegs dan is dit vir ons moontlik om ons rol as die geeste-
like leiers van ons kinders, ten volle te begryp.

Wanneer ons eerste God eer en gehoorsaam, stel ons die regte voor- 
beeld vir ons kinders. Hulle kan dan gewoontes van respek en gehoorsaam- 
heid ontwikkel deur ons voorbeeld waar te neem en wat hulle leer toe te 
pas. Kinders internaliseer oortuigings en gedrag die beste as hulle ’n sterk 
kontinuïteit tussen die voorbeeld en die onderrig van hul ouers en onder-
wysers sien.

Die vermiste skakel in kinderopvoeding

God se opdrag aan ouers is duidelik: “Daarom moet jy die HERE jou 
God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En 
hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy 
moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as 
jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Deuteronomium 6:5-7). 
Die implikasie is duidelik: Slegs wanneer ons die regte beginsels in ons 
harte het, kan ons as ouers hulle suksesvol by ons kinders inboesem.

Dwarsdeur die Bybel, veral in die boek Spreuke, vind ons baie instruk-
sies en beginsels oor hoe ons mekaar moet behandel en eer. Ons moet dit  
gereeld in ons families bespreek en dit toepas op die werklike situasies 
wat ons kinders elke dag in die gesig staar. Hierdie gesprekke moet inter- 
aktief wees—sodat die kinders vrylik vrae kan vra sodat ons as ouers 
hulle kan help om dit op te los deur Bybelse beginsels so deeglik en 
akkuraat as moontlik te gebruik (Deuteronomium 6:20-21).

Deur kinders met waardigheid en respek in ’n interaktiewe proses te 
behandel, leer hulle hoe hulle ander moet behandel en waarom hul hou-
dings en gedrag liefde en besorgdheid oor hulle moet weerspieël. Ouers 
wat hulle kinders help om God se Woord te ondersoek om die grondslag 
van die gesin se waardes te bevestig, leer hulle hoe om op God se oor- 
deel te vertrou in plaas daarvan om hulle eie emosies, grille en begeertes 
te vertrou.

Kinders, veral tieners, soek na hul eie plek in die samelewing. Hulle het 
leiding en onderrig nodig, asook liefde en gerusstelling. Ouers moet hulle 
nie bespot nie. Paulus waarsku ouers, veral vaders, “moenie julle kinders 
vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here” 
(Efesiërs 6:4). Ouers moet ferm wees en daarop aandring dat hul kinders 
die reëls van hoflikheid en respek gehoorsaam en dit versigtig kombineer 
met ’n oorvloed van geduld en sagmoedigheid. Hierdie liefdevolle kombi-
nasie is die ontbrekende skakel in kinderopvoeding.D
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Deur te leer om hierdie gebod te gehoorsaam, help dit 
kinders om ’n lewenspatroon vas te stel om behoorlike 
reëls, tradisies, beginsels en wette te respekteer. Om 
ander te eer moet ’n normale, natuurlike gewoonte 
wees wat tydens jeug geleer word.
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Help kinders om hul identiteit te vestig

Kinders benodig konstante aanmoediging en gereelde erkenning van 
hul suksesse en prestasies. Bo alles het hulle baie liefde en lof nodig om 
hulle te help om ’n sterk persoonlike identiteit te ontwikkel wat ’n posi-
tiewe en hoopvolle uitkyk op die lewe weerspieël.

Hou in gedagte dat kinders nie almal op dieselfde manier op verskil- 
lende soorte lof reageer nie. Sommige kan ’n beter positiewe uitkyk ont- 
wikkel wanneer lof op hulle fokus—op hulle vermoëns en areas van be- 
voegdheid—eerder as op individuele prestasies. Lofprysing wat slegs op 
hulle prestasies, soos hulle punte in die skool, gefokus is, kan ’n onge-
sonde gevoel van onsekerheid veroorsaak. Sommige kan sien dat hulle 
slegs aanvaarbaar is as hulle buitengewoon presteer—dat hulle slegs 
geliefd is wanneer hulle pogings perfek is. Hierdie soort lof kan die teen-
oorgestelde uitwerking hê as wat die bedoeling was.

As ouers moet ons saam met ons kinders bly wees oor hulle prestasies. 
Ons moet hul suksesse deel. Maar ons moet versigtig wees om ons lof 
spesifiek teenoor hulle as individue te rig. Ons moet hulle vertel wan-

neer ons tevrede is met hulle. Dit versterk hulle vertroue dat dit vir hulle 
moontlik is om ons en God te behaag. Hulle beskou hulself as aanvaar-
baar en gewaardeer. Dit gee hulle hoop in hul toekoms en versekering 
in hul eie identiteit. Hulle is dan baie meer geneig om vertroue in ons as 
ouers te hê en die lof en eer, wat die vyfde gebod vervul, aan ons terug te 
gee. Dit is hulle begin van ’n behoorlike en positiewe verhouding met die 
res van die mensdom, en uiteindelik met God.

Eer ons ouers as volwassenes

Om ons ouers te eer, hou nie op wanneer ons volwassenes word nie. 
Dit is ’n lewenslange verbintenis. Ons moet steeds hulle wysheid respek-
teer, met hulle konsulteer en hul volgehoue betrokkenheid in ons lewens 
verwelkom—tyd saam met hulle spandeer en ons bes doen om met hulle 
in kontak te bly. Namate hulle ouer word, kan ons hulle eer deur fisies na 
hulle om te sien en, indien nodig, help om hulle finansieel te ondersteun

Jesus het diegene in Sy tyd gekritiseer wat nagelaat het om gepaste 
voorsiening te maak vir die versorging van hulle bejaarde ouers. “Julle 
verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewe-
ring te onderhou. Want Moses het gesê: Eer jou vader en jou moeder; en: 
Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: As ’n 
mens aan vader of moeder sê: Enige voordeel wat u van my mag geniet 
is korban, dit is ’n offergawe—dan laat julle hom nie meer toe om iets vir 
sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God 
kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge 
van dieselfde aard doen julle baie” (Markus 7:9-13).

Eer grootouers

Ons en ons kinders moet seker wees dat ons nie nalaat om ons groot-
ouers te eer nie. Hulle het aansienlik bygedra tot ons lewens, en die 
meeste grootouers koester hul kleinkinders.

Ons moet geleenthede vind om tyd saam met ons grootouers te span-
deer, na hulle te luister en vrae te vra. Gesprekke met hulle is soos skatte, 
want hulle help ons om ons oorsprong beter te verstaan en te waardeer. 
Die meeste grootouers is lief vir hul kleinkinders en wil hê hulle moet ’n 
belangstelling in hulle toon. Kinders wat hulle grootouers eer en liefhet, 
verbreed hul begrip van mense en die lewe.

Pluk die beloning daarvan

Toe Moses die Tien Gebooie met die volk van Israel hersien het, het hy  
benewens die lang lewe, nog ’n seën gelewer oor die onderhouding van die 
vyfde gebod: “Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou be- 
veel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan 
in die land wat die HERE jou God aan jou gee” (Deuteronomium 5:16).

Hoe Moet Ons Ouers wat Moeilik 
is om te eer, Behandel?

Ongelukkig is nie alle ouers of grootouers 
eerbare mense nie. Om diegene wie se 
gedrag minder as eerbaar is behoorlik te 
respekteer, is nie maklik nie. Byvoorbeeld, 
slagoffers van aanhoudende verbale, fisiese 
of seksuele mishandeling vind dit gewoonlik 
moeilik om die skuldige ouer te eer. God 
eis nie, in die Vyfde Gebod, dat kinders  
van sulke ouers voortgaan om hulleself, of 
hulle kinders, aan mishandeling te onder-
werp nie.

Tog moet ons ons voorvaders eer. Hoe 
kan ons ouers of grootouers eer wie se 
gedrag onwaardig is om bewonder te word? 
Hoe kan ons hierdie gebod op hulle toepas?

Eerstens moet ons aandag aan ons eie 
houding gee. Jesus sê vir ons om selfs  
ons vyande lief te hê en vir hulle te bid 
(Matteus 5:44-45). Dit geld vir ouers wat 
ons mishandel het of wie se voorbeeld ons 
nie kan respekteer nie. Ons moet geen haat 

of kwaadwilligheid teenoor hulle koester 
nie. Ons mag hulle lewenspad ten sterkste 
afkeur. Ons mag hulle sondige gedrag 
minag. Maar ons moet hulle nie as persone 
verag nie. Dit is waar God ’n streep vir ons 
getrek het, en ons is geseënd wanneer ons 
aan die regte kant van die streep bly.

Daarna, wanneer ons geleentheid het om 
te gesels met, of oor ons ouers of groot-
ouers, moet ons ons weerhou van neerha-
lende opmerkings en hulle met hoflikheid 
en respek behandel. Ons moet bid dat God 
hulle sal help om die fout van hulle weë te 
verstaan sodat hulle met Hom, en deur Hom 
versoen kan raak en deur Hom, uiteindelik 
met ons.

Ten slotte moet ons op so ’n manier lewe 
wat hulle eer deur die voorbeeld wat ons as 
hul seuns en dogters stel. Ons eie behoor-
like gedrag kan hulle die eer bring wat hulle 
nog nooit persoonlik verdien het nie.



44 Die Tien Gebooie  45

Ons, die kinders, is die begunstigdes wanneer ons ons ouers eer. Dit is 
die gebod met die wonderlike belofte dat die lewe vir ons beter sal gaan 
as ons dit net gehoorsaam.

Gesinne is die boustene van samelewings. Sterk gesinne bou sterk 
samelewings en nasies. Wanneer gesinne gebroke en gebrekkig is, is die  
hartseer resultate tragies en word dit elke dag in koerantopskrifte weer- 
spieël. Enige individu of groep—insluitend hele nasies—wat die belang- 
rikheid van sterk families verstaan, pluk die beloning van ’n verbeterde 
verhouding en seëninge van God!

Die Sesde Gebod

Die Lewe is ’n  
Kosbare Geskenk

“Jy mag nie doodslaan nie” (Eksodus 20:13)

Wat maak die menslike lewe kosbaar? Beskou dit uit God se 
oogpunt. Hy het ons na Sy eie beeld gemaak met die doel 
om Sy eie karakter in ons te skep. Daarom wil Hy “nie hê 
dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot beke-

ring moet kom” (2 Petrus 3:9; vergelyk met 1 Timoteüs 2:4). Soos Jesus 
Christus verduidelik het, “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie 
om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan 
word” (Johannes 3:17).

In ons wêreld word die menslike lewe egter so dikwels met onverskil-
ligheid behandel. Ons besleg ons verskille met oorlog en maak honderde 
duisende ander mense in die proses dood. Misdadigers steel nie net besit-
tings nie, maar hul slagoffers se lewens. So baie mense beskou ’n onge-
wenste swangerskap as bloot ’n ongerief of ’n onverwagse gevolg van hul 
seksuele aktiwiteit—met die gevolg dat miljoene ongebore babas elke jaar 
geaborteer word. 

Wat ’n treurige kontras met ons Skepper, wat ons die grootste gawe 
moontlik belowe—die geleentheid om die ewige lewe met Hom te deel.

Die eerste onderwerp wat op televisienuusprogramme verskyn, veral 
in groter stede, is gewoonlik die moord van die dag. Baie sulke moorde 
word gepleeg deur familielede of vroeëre kollegas of vriende.

Willekeurige moorde weens bendegeweld en straatgeweld dra by tot die 
klimaat van vrees in baie gemeenskappe. Moorde wat verband hou met 
ander misdade en dwelms kom algemeen voor. Ontelbare duisende regoor 
die wêreld word die slagoffers van massamoord in die naam van politiek 
en ideologie—hetsy deur terrorisme of deur regstreekse oorlogvoering. 
Moord raak die lewe aan van byna almal op aarde.

In sogenaamde gevorderde samelewings word burgers toegegooi onder 
televisie programme en rolprente met moorde en slagting. Geweld is so 
onlosmaaklik geweef in die samelewing dat ons dit verheerlik in ons lite-
ratuur en vermaak. 

Dit is ironies dat ons, ten spyte van ons fassinasie met moord, die voor-

Die Lewe is ’n Kosbare Geskenk
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beeld van die meeste samelewings deur die geskiedenis heen volg deur 
streng wette daarteen te aanvaar. Min mense het inderdaad ooit nodig ge- 
had om oortuig te wees dat moord binne hul eie gemeenskap verkeerd was.

Ander uitdagings rakende die waarde en heiligheid van die menslike 
lewe lei egter tot omstredenheid, veral die teregstelling van misdadigers 
deur die staat. Is die doodstraf dieselfde as moord?

En wat sê God oor oorlog? Waarom het God toegelaat dat antieke Israel 
menslike lewe neem in oorloë met ander nasies? Was dit ’n skending van 
die Sesde Gebod?

Die werklike probleem

Die kern van hierdie vrae is hierdie kwessie: Wie besit die gesag om 
menselewens te neem? Wie het die reg om daardie besluit te neem?

Die klem in die Sesde Gebod is op die woord jy. Jy mag nie moord 
pleeg nie! Jy mag nie doelbewus doodmaak nie—vooraf beraam of in die 
woede van die oomblik nie.

Ons moet ons humeure beheer. Om ’n ander persoon se lewe te neem, 
is nie ons reg om te besluit nie. Daardie oordeel word vir God alleen ge- 
reserveer. Dit is die kern van hierdie gebod. God laat ons nie toe om te 
kies om ’n ander persoon se lewe opsetlik of doelbewus te neem nie. Die 
Sesde Gebod herinner ons daaraan dat God die gewer van die lewe is en 
Hy alleen het die gesag om dit te neem, of om ander toestemming te gee 
om dit te neem.

Die Sesde Gebod is nie uitdruklik van toepassing op manslag nie—
sterftes wat per ongeluk veroorsaak word deur roekeloosheid of ander 
onvoorbedagte optrede. Sulke sterftes, alhoewel ernstige gebeurtenisse, 
word nie deur die wette van God of mens in dieselfde kategorie as moord 
met voorbedagte rade beskou nie. 

Geregtigheid vs. barmhartigheid

God se voorkeur is vir ons om barmhartig te wees. Hy is veral genadig 
teenoor enigeen wat hom bekeer. “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek 
die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die godde- 
lose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe”  
(Esegiël 33:11). Dit is hoe God dink. Dit is hoe Hy wil hê ons moet dink.

Uiteindelik moet ons rekenskap van onsself gee voor God. Jakobus 
waarsku ons, “Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die 
wet van vryheid geoordeel sal word” (Jakobus 2:12). God sal uiteindelik 
geregtigheid aan almal wat weier om hulle te bekeer, toepas.

God se barmhartigheid—Sy vergifnis—bly egter beskikbaar vir son-
daars, insluitend moordenaars. God wil vergifnis aan ons betoon. Maar 
Hy wil ook hê ons moet bekeer—ons moet heelhartig die verbreking van 
sy gebooie verlaat en na Hom draai in droefheid en nederigheid. Ons 

moet dan om vergifnis vra en ons onderwerp aan die ordinansie van die 
doop. Die doop dien as ’n bevestiging dat ons die ou self as dood be- 
skou—begrawe in ’n waterige graf saam met Christus (Handelinge 2:38; 

Romeine 6:4).
Die roeping en bekering van die 

apostel Paulus is ’n wonderlike illustra- 
sie van God se barmhartigheid en 
vergifnis. Paulus het persoonlik voor 
sy bekering ’n stem uitgebring vir die 
teregstelling van Christene (Handelinge 
26:10). God het hom egter vergewe en 
hom van toe af ’n voorbeeld gemaak 
vir Sy groot genade.

Paulus vertel ons van homself: “wat 
vroeër ’n lasteraar en ’n vervolger en 
’n geweldenaar was. Maar aan my is 
barmhartigheid bewys, omdat ek dit 
onwetend gedoen het in ongeloof. En 
die genade van onse Here was baie oor-

vloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is ’n betroubare 
woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die 
wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar 
daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die 
vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ’n voorbeeld te wees vir 
die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe” (1 Timoteus 1:13-16).

Wat van die doodstraf?

Vir sekere misdrywe laat die wet van God toe dat die regerende ower-
hede die doodstraf oplê. Wanneer die staat God se beginsels nakom, oor-
tree hierdie optrede nie die Sesde Gebod nie.

Deur vir ons Sy wette te gee, het God Sy oordeel oor hierdie saak ge- 
openbaar. Hy het vooraf aan die lig gebring watter oortredings die doods-
vonnis verdien, en Hy het streng grense vir sulke besluite vasgestel. By- 
voorbeeld, ’n misdadiger se skuld moet onteenseglik met soliede getuienis 
en/of getuies bevestig word voordat hy gevonnis word.

Die apostel Paulus herbevestig die staat se gesag om die doodstraf toe 
te pas: “Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade D
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Christus het die betekenis van “moord” uitgebrei om 
bitter vyandigheid, minagting of haatlike vyandigheid 
teenoor ander in te sluit.
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nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed 
is, en jy sal lof van hom ontvang; want hy is ’n dienaar van God, jou ten 
goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie ver-
niet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad 
doen, te straf” (Romeine 13:3-4).

Christelike verantwoordelikheid

Eerder as om God se wet af te skaf, het Jesus Christus die geestelike 
bedoeling en toepassing daarvan getoon. Hy het die vereistes van die wet 
uitgebrei en hulle aansienlik veeleisender gemaak.

Die gebod teen moord is ’n voorbeeld. Jesus het gesê, “Julle het gehoor 
dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar 
elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar 
Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verant- 
woording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! 
Moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou 
dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur” (Matteus 5:21-22).

Christus het die betekenis van “moord” uitgebrei om bitter vyandig-
heid, minagting of haatlike vyandigheid teenoor ander in te sluit. Bloot 
om kwaadwillige houdings teenoor ander te koester, skend die bedoeling 
van die Sesde Gebod. Hoekom? Want dit is verstandelike en emosionele 
mishandeling wat op ander gerig is en die begeerte om ’n medemens te 
sien ly.

Die gebruik van woorde en spraak om doelbewus of kwaadwillig die 
naam van ander te benadeel, is ewe verkeerd. Met die tong of ’n pen kan 
ons hulle verbaal aanval. Ons kan hulle aansien benadeel deur hul reputa-
sies te ondermyn of te vernietig.

Ons kan verteer word met vernietigende voornemens. Ons motiewe 
kan lynreg die teenoorgestelde van liefde wees. Die gees van moord kan 
in ons harte lewe. Jesus sê vir ons dat die gevolge vir sulke gedagtes en 
dade ons eie dood in die poel van vuur sal wees as ons nie bekeer nie. Ons 
word ook beveel om nie weerwraak te neem teen diegene wat ons verwyt 
of mondelings aanval nie. Paulus sê vir ons: “vergeld niemand kwaad vir 
kwaad nie; … as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede 
met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die 
toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, 
spreek die Here” (Romeine 12:17-19). Daar word altyd van ’n Christen 
verwag om volgens ’n hoër standaard as die wêreld rondom hulle te leef.

Oorkom die kwaad met die goeie

Paulus gee opdrag vir die regte benadering tot vergeldingsgedagtes: 
“Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur 
die goeie” (Romeine 12:21). Dit behoort die benadering van elke gelowige 

in Jesus Christus te wees. Dit is die weg van liefde wat die bedoeling van 
die wet van God vervul.

“Salig is die vredemakers,” sê Jesus vir ons, “want hulle sal kinders 
van God genoem word” (Matteus 5:9). Hoe kan ons hierdie beginsel in 
die praktyk toepas? “Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste 
liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul 
vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir 
julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kin-
ders kan word van julle Vader wat in die hemele is;” (verse 43-45).

God wil hê dat ons veel verder moet gaan as om moord te vermy. Hy  
vereis dat ons nie kwaadwilliglik ’n ander mens in woord of daad benadeel 
nie. Hy begeer dat ons selfs diegene wat kies om ons te haat so respekvol 
soos moontlik behandel en alles binne ons vermoë doen om in vrede en 
harmonie met hulle te leef. Hy wil hê ons moet bouers, en nie vernietigers 
nie, van goeie verhoudings wees. Om dit te bereik, moet ons hierdie won-
derlike gawe, hierdie kosbare besitting—die menslike lewe, respekteer.

Die Lewe is ’n Kosbare Geskenk
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Die Sewende Gebod

Beskerm die  
Huweliksverhouding

“Jy mag nie egbreek nie” (Eksodus 20:14).

Mans en vroue is gemaak om saam te wees, om mekaar nodig 
te hê. Die huwelik, ’n natuurlike eenheid van ’n man en ’n  
vrou, is goddelik geordineer, gevestig deur God by die skep- 
ping. Sy wette—veral die Sewende Gebod—magtig die huwe- 

liksverhouding en vestig dit as die fondament van die familie, wat op sy 
beurt staan as die fondament en belangrikste bousteen van die samelewing.

God het vir ons eerste ouers gesê, “Daarom sal die man sy vader en 
moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (Genesis 
2:24). God se opdrag het duidelik vasgestel wat alle toekomstige geslagte 
veronderstel was om te leer aangaande die huwelik en seks.

Soos kinders oud genoeg word om die verantwoordelikhede van ’n 
gesin aan te neem en iemand van die teenoorgestelde geslag lief kry en 
eer, is dit natuurlik en gepas vir hulle om te trou—saamgevoeg word—en 
hul eie gesin, apart van hul ouers, te skep. Eers dan moet hulle “een vlees 
wees” deur fisies in ’n seksuele verhouding te verenig. Jesus maak dit dui-
delik dat God van die begin af bedoel het dat die huwelik ’n monogamie 
en permanente verhouding moet wees (Matteus 19:3-6).

Seëninge met risiko’s

God het bedoel dat die huwelik en seks—in daardie volgorde—as ’n 
ontsaglike seën vir die mensdom sal bestaan. Hul potensiaal vir die goeie 
is grensloos. Maar dieselfde begeertes wat ’n man en ’n vrou bymekaar 
bring in ’n liefdevolle, natuurlike verhouding—’n goddelike seën—kan 
risiko’s inhou.

Tensy die natuurlike begeertes wat ons na lede van die teenoorgestelde 
geslag lok uitsluitlik na ’n liefdevolle huweliksverhouding gekanaliseer 
word, kan die versoeking om betrokke te raak by seksuele onsedelikheid 
maklik ons selfbeheersing oorweldig. Hierdie swakheid is die fokus van 
die Sewende Gebod: “Jy mag nie egbreek nie” (Exodus 20:14).

Owerspel is die skending van die huweliksverbond deur gewillige deel-
name aan seksuele aktiwiteit met iemand anders as ’n mens se eggenoot. 

Aangesien God se wet slegs seksuele verhoudings binne ’n wettige huwe-
lik goedkeur, dek die opdrag om nie owerspel te pleeg nie in beginsel alle  
soorte seksuele onsedelikheid in. Geen seksuele verhouding van enige aard  
mag buite die huwelik plaasvind nie. Dit is die boodskap van hierdie gebod.

In ’n groot deel van die wêreld word seksuele onsedelikheid nie meer 
as ’n beduidende sosiale boosheid beskou nie. God veroordeel egter alle 
vorme van seksuele onsedelikheid kategories (Openbaring 21:8), inslui-
tende voorhuwelikse seks en homoseksuele verhoudings.

Ons behoefte aan seksuele leiding

God het vir ons die Sewende Gebod gegee om die seksuele rolle, wat 
blywende geluk en stabiliteit bring, aan te wys en te definieer. Dit is brood- 
nodig in hierdie leeftyd.

God het seks geskape. Dit was Sy idee. In teenstelling met ’n paar 
langdurige menings, wil Hy hê ons moet ’n baie aangename en stabiele 
seksuele verhouding binne die huwelik geniet. In daardie konteks gee ons 
seksualiteit ons die vermoë om ons waardering, teerheid, toewyding en 
liefde aan ons maat oor te dra. Dit kan onmeetbaar bydra tot ons gevoel 
van welstand en tevredenheid.

Die vreugde en vertroue wat ons van ’n behoorlike huweliksverhouding 
kry kan ons interaksie met ander, veral ons eie kinders, positief beïnvloed. 
God wil hê die huweliksverhouding moet versterk en beskerm word.

Hy sê vir ons in Sy Woord: “Geniet die lewe met die vrou wat jy lief-
het, al die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son—
al jou nietige dae; want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat 
jy met moeite verrig onder die son” (Prediker 9:9).

Maar van owerspel waarsku God: “Maar waarom sou jy, my seun by 
’n vreemde bedwelmd raak en die boesem van ’n ontugtige omhels? Want 
elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy gange. 
Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van 
sy sonde word hy vasgehou” (Spreuke 5:20-22).

Aangaande owerspel word ons weer gewaarsku: “Kan iemand vuur in 
sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? Of kan iemand op gloeiende 
kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry? So is dit met hom wat by 
die vrou van sy naaste ingaan; elkeen wat haar aanraak, sal nie ongestraf 
bly nie” (Spreuke 6:27-29). “Slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal 
nie uitgewis word nie” (vers 33).

Is hierdie waarskuwings niks anders as onverligte, verouderde retoriek 
nie? Moenie dit glo nie! In plaas daarvan, kyk na die wêreldwye verwoes-
ting wat deur seks buite die huwelik gesaai word.

Gevolge van seksuele sonde

Die sosiale en persoonlike skade wat seksuele onsedelikheid meebring 

Beskerm die Huweliksverhouding
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is so deurdringend dat dit ons vermoë om sy tol daarvan in menslike 
lyding te kwantifiseer, weerspreek. Die meeste mense weier eenvoudig om 
die verbysterende gevolge daarvan te oorweeg.

Twee heersende sienings staan uit. Sommige mense beweer hulle het 
die reg om te doen wat hulle wil: “Niemand gaan my vertel wat ek in my 
persoonlike lewe kan doen nie!” Ander rasionaliseer feitlik enige soort 
gedrag: “Dit maak nie saak wat ek doen nie, solank niemand seerkry nie.” 
Hierdie argumente word gebruik om allerhande seksuele gedrag te reg-
verdig, insluitend losbandigheid.

Albei sienings ignoreer ’n fundamentele werklikheid: Mense kry wel 
seer—baie seer. Onsedelikheid in enige vorm is uiteindelik vernietigend. 
Soos die spreekwoord sê, “Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy 
wat sy eie lewe wil verwoes, hý doen so iets” (Spreuke 6:32). Owerspel se 
eerste slagoffer is die skade aan ons verstand en karakter.

Ewe skadelik is die persoonlike aftakeling wat vloei uit seksuele onse-
delikheid. Dit kan ontken word, maar dit kan nie vermy word nie. Paulus 
het aan Christene in die losbandige berugte stad Korinte gesê: “Vlug vir 
die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die liggaam; maar 
wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam” (1 Korintiërs 6:18). Hier-
die waarskuwings is van toepassing op beide mans en vroue omdat “God 
geen aannemer van die persoon is nie” (Handelinge 10:34).

Oorweeg die rampspoedige gevolge van die seksuele revolusie. Die ont-
ploffing in seksueel oordraagbare siektes is ’n internasionale skande. Dit 
is verantwoordelik vir baie van die algemeenste gerapporteerde aansteek-
like siektes ter wêreld. VIGS alleen eis ’n skrikwekkende tol in lewens 
en lyding en ding mee met die dodelikste epidemies in die geskiedenis. 
Behandelings en mediese navorsing vir geneesmiddels is duur. Ironies 
genoeg kan dit alles vermy word omdat hierdie siektes byna uitsluitlik 
deur seksuele losbandigheid of perverse praktyke versprei word.

Die afname in verbintenis tot die huwelik en die gesin en die gevolg- 
like afname in huweliksmaats se lojaliteit en toewyding aan mekaar het 
baie bygedra tot die geleidelike toename in buite-egtelike verhoudings. ’n 
Groeiende deel van ons samelewing het die praktyk van saamblyverhou-
dings aangeneem. Ons bly in ’n weggooibare samelewing. Intieme per-
soonlike verhoudings word gereeld weggegooi.

Kinders is die groot verloorders in ons vinnige samelewing met sy 
aanloklike seksuele revolusie. Hulle ontvang minder en minder ouerlei-
ding. In die Verenigde State van Amerika spandeer vaders gemiddeld 
slegs ’n paar minute per dag aan een-tot-een kontak met elke kind. Is dit 
enige wonder dat ons ’n vinnig groeiende subkultuur van vervreemde en 
misnoegde kinders sien? Die samelewing verloor uit die oog van waaroor 
gesinne gaan.

Die koste van gebroke huise

Gebroke huise is nog ’n geweldige koste van die seksuele revolusie. 
Hulle lei weer tot ander sosiale tragedies. Die meerderheid van die ekono-
mies benadeeldes woon in eenouerhuise. Huise onder leiding van enkel- 
ouers is ’n belangrike faktor in die voorkoms van daaropvolgende krimi-
nele aktiwiteite. Gebroke huise is die belangrikste gevolg van seksuele 
onsedelikheid en verbroke huwelike as gevolg van seksuele ontrouheid.

Hierby moet ons verwoestende regs-
koste en verminderde produktiwiteit en 
inkomste byvoeg, om nie eens te praat 
van die gereelde verlies aan wonings 
en persoonlike eiendom nie. Hierdie 
faktore is die oorsaak dat baie mense 
in armoede leef—veral enkelma’s met 
jong kinders. Die probleem word ver-
erger wanneer sommige van hierdie 
kinders met onvoldoende werk- en sosi-
ale vaardighede grootword en selfs as 
volwasssenes in die welsynstelsel bly.

Egskeiding sorg vir selfs dieper 
persoonlike probleme. Toesig- en 
beheergevegte oor kinders duur vir jare. 
Kinders word pionne in ’n toutrekkery 

tussen ouers vir hul liefde en lojaliteit. Kinders se akademiese prestasies 
ly daaronder en sommige verlaat die skool. Tieners word op sy beurt 
ouers op jonger en jonger ouderdomme.

Die sielkundige koste

Lank voor ’n egskeiding word die maat en kinders van seksueel on- 
troues dikwels emosionele en sielkundige skade berokken. Baie word per- 
manent gekwes deur ontnugtering, skaamte en die verlies aan gevoel van 
eiewaarde. In hierdie situasies kan ’n huis nie meer die warmte, troos en 
sekuriteit bied wat vertroue en hoop opbou nie. Gebrek aan hoop dra by 
tot selfmoorde, wat na ongelukke die grootste oorsaak van dood onder 
tieners en jong volwassenes is. Sulke tragedies kan jare ná die saai van die 
saad van wanhoop plaasvind.

Beskerm die Huweliksverhouding
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Kameraadskap is een van die grootste seëninge wat ons 
uit ’n stabiele en liefdevolle huwelik kan kry. God het dit 
erken toe Hy ons geskape het.



54 Die Tien Gebooie  55

Die sielkundige koste van verraad, verwerping en verlatenheid is ver-
bysterend. Die gees van miljoene word onderdompel in woede, depressie 
en bitterheid omdat hulle vertroue in een wat hulle liefgehad het—hetsy 
maat of ouer—verraai is. Baie van hierdie mense is lewenslank emosio-
neel geskend. Sommige van hulle soek berading, maar ander soek wraak.

Die probleme duur voort. Wie het gesê niemand kry seer nie? Ower-
spel en losbandigheid is ’n pad na ’n sosiale ramp. Die werklike koste van 
seksuele onsedelikheid is astronomies.

Owerspel begin in die gedagtes

Die Bybel bestempel die mensdom se obsessie met selfbevrediging vir 
wat dit is—wellus. “Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid 
van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die 
lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan 
verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir 
ewig” (1 Johannes 2:16-17).

Wellus is die begin van owerspel en onsedelikheid. “Julle het gehoor 
dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie,” het 
Jesus gesê. “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te  
begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het” (Matteus 5:27-28).

Anders as wat die meeste mense dink, is seksuele fantasieë allesbehalwe 
skadeloos. Ons optrede het sy oorsprong in ons gedagtes, in die begeertes 
wat deur ons gedagtes gaan (Jakobus 1:14-15). Dagdrome van onwettige 
seksuele ontmoetings maak ons veral kwesbaar vir die regte ding. Moenie 
’n fout maak nie. Kanse om te sondig, sal kom. Ons moet let op Jesus se 
waarskuwing dat owerspel in die hart begin.

Nie alle aantrekkingskrag is wellus nie

Dit is ook belangrik dat ons dít wat Jesus oor wellus gesê het, nie moet 
oordra na ’n konteks wat Hy nooit bedoel het nie. Anders kan ons siening 
van wettige aantrekkingskrag wat natuurlik hofmakery en die huwelik 
vooraf gaan, erg verdraai.

Dwarsdeur die Bybel keur God die wettige seksuele aantrekkingskrag 
goed wat regte hofmakery en huwelike bevorder. Hierdie begeertes is 
immers deel van die geestelike en emosionele samestelling wat Hy by 
mans en vroue geskep het. Jesus het slegs sondige gedagtes en gedrag ver-
oordeel, nie die wettige begeerte om te trou en ’n behoorlike verhouding 
met iemand van die ander geslag te bou nie. Hy het ook nie die erkenning 
van iemand van die teenoorgestelde geslag as aantreklik, veroordeel nie. 
Hy het egter onwettige wellus veroordeel—die begeerte na ’n onsedelike 
verhouding.

Ons kan sensuele begeertes beheer deur hulle met ’n onselfsugtige 
besorgdheid vir ander te vervang. Natuurlik is hierdie soort liefde ’n gawe 

van God, moontlik gemaak soos God se Gees in ons werk (Romeine 5:5; 
Galasiërs 5:22).

Die hantering van seksuele sondes

Danksy die voorkoms van losbandigheid, begin nie baie mense God 
dien met ’n skoon lei, seksueel gesproke, nie. Vir ons om ’n behoorlike 
verhouding met God te hê, is dit belangrik dat ons korrek verstaan hoe 
God ons verlede beskou. Ons moet verstaan dat God barmhartig is. Hy 
het geen behae daarin om ons vir sondes te straf nie. Hy wil ons graag 
help om ons lewens te verander. Hy is gretig om die ewige lewe met ons 
in Sy Koninkryk te deel (Lukas 12:32). Hy is verheug wanneer ons tot 
bekering kom en Hom gehoorsaam volgens Sy koninklike wet van liefde 
(Esegiël 33:11; Jakobus 2:8).

Toe ’n vrou in owerspel betrap was en voor Jesus gebring is, het Hy 
haar sonde nie oorgesien nie. Maar Hy het haar ook nie veroordeel nie. 
Hy het eenvourdig vir haar gesê: “Gaan heen en sondig nie meer nie” 
(Johannes 8:11).

Dawid sê vir ons “Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig  
en groot van goedertierenheid” (Psalm 103:8). Die apostel Johannes het 
verduidelik dat “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).

Moet ons dan ander stappe neem om die verloop van ons gedrag te ver-
ander? God se Woord bied hierdie raad: “Waarmee sal die jongeling sy 
pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; 
laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebêre, 
dat ek teen U nie sal sondig nie” (Psalm 119:9-11). Mense van alle ouder-
domme moet na hierdie woorde luister. 

Om net eenvoudig spyt te wees vir wat ons gedoen het, is nie genoeg 
nie. God wil hê ons moet Sy Woord ywerig bestudeer om Sy reëls vir die 
lewe te leer. Dan, wanneer ons opreg begin om ons lewens te veranader, 
belowe God dat “al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos 
sneeu” (Jesaja 1:18). Ware bekering gevolg deur die aanvaarding van die 
vergifnis van God, is ’n integrale deel van ons geestelike ontwikkeling.

Stabiliteit in die huwelik

Kameraadskap is een van die grootste seëninge wat ons uit ’n stabiele 
en liefdevolle huwelik kan kry. God het dit erken toe Hy ons geskape het. 
“Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. 
Ek sal vir hom ’n hulp maak wat by hom pas” (Genesis 2:18). “Twee is 
beter as een, want hulle het ’n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. 
Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val 
sonder dat daar ’n tweede is om hom op te tel” (Prediker 4:9-10).

Beskerm die Huweliksverhouding
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Die meeste van ons het die ondersteuning en kameraadskap van ’n  
liefdevolle eggenoot nodig. Ons het iemand spesiaal nodig wat ons wel  
en wee, triomfe en mislukkings kan deel. Niemand kan hierdie rol vul 
soos ’n maat wat ’n innige liefde en toewyding met ons deel nie.

Die samelewing ly daaronder omdat ons van die begin af die visie wat 
God vir die huwelik gehad het, verloor het. Die huwelik is nie ’n vereiste 
vir sukses om God te behaag nie, maar dit is ’n geweldige seën vir paar-
tjies wat mekaar behandel soos God dit bedoel het. Die meeste mense 
begeer, en het die voordele wat ’n stabiele huwelik bied, nodig.

Om terug te keer na wat God bedoel het, moet ons die huwelik die  
respek gee wat dit verdien. Ons moet getrou ons Skepper se gebod ge- 
hoorsaam “Jy mag nie egbreek nie!” (Om meer te wete te kom, versoek 
of laai ons gratis boekie, Marriage and Family: The Missing Dimension, 
van ons webbladsy af.)

Die Agtste Gebod

Oefen om te Gee  
Eerder as om te Kry

“Jy mag nie steel nie” (Eksodus 20:15).

Die Agtste Gebod, wat diefstal verbied, vestig ons aandag op twee  
teenoorgestelde maniere van dink en lewe. ’n Benadering wat  
die klem plaas op ontvang, eerder as om te gee, is baie populêr. 
Maar die benadering van gee betoon God se liefde vir ander

Diefstal is die uiteindelike handhawing van die gulsige, wellustige 
manier van lewe—een wat die verkryging van materiële en ontasbare 
dinge beklemtoon met geen agting vir die regte en gevoelens van ander 
nie. Dit verag konvensies en grense wat deur die samelewing en God  
vasgestel word. Dit is die toonbeeld van selfsugtigheid.

Die geestelike bedoeling van die gebod teen steel vertel ons waar die 
stryd teen selfsug begin. Dit begin wanneer ons leer om die regte en be- 
hoeftes van ander te waardeer.

Die reg om eiendom te besit

Die Agtste Gebod beskerm almal se reg om eiendom wettig te bekom 
en te besit (binne die algehele begrip dat God algehele eienaarskap van 
die hele heelal en alles daarin behou). God wil hê dat die reg van mense 
om privaat eiendom te besit, geëer en beskerm word.

Sy benadering tot ons materiële rykdom is gebalanseerd. Hy wil hê 
ons moet voorspoedig wees en fisiese seëninge geniet (3 Johannes 1:2). 
Hy verwag ook van ons om wys te wees in hoe ons gebruik wat Hy vir 
ons voorsien. Maar Hy wil nie hê dat besittings ons primêre strewe in die 
lewe moet wees nie (Matteus 6:25-33). God geniet dit om ons voorspoedig 
te sien wanneer ons materiële seëninge in die behoorlike konteks sien as 
’n manier om belangriker doelwitte te bereik. 

Vir Hom is dit belangrik dat vrygewigheid, eerder as gierigheid, die 
keuses wat ons maak motiveer. Omdat gee en dien eienskappe van Sy eie 
karakter is, vra God dat ons uit ons harte dit voor die opeenhoping van 
besittings op onsself, sal plaas.

God het ’n blymoedige gewer lief

Jesus het hierdie benadering aangespreek toe Hy gepraat het van die 

Oefen om te Gee Eerder as om te Kry
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bystand aan die minder bevoorregtes met riskante lenings: “Maar gee aan 
elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem 
nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle 
ook aan hulle doen. En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter 
dank het julle? Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet. En 
as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? 
Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan dié van wie 
julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars 
leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang. Maar julle 
moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te ver-
wag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoog-
ste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes” 
(Lukas 6:30-35).

Gegrond op wat Hy ons reeds vertel het oor om vrygewig te wees 
eerder as selfsugtig, het Jesus voortgegaan: “Gee, en aan julle sal gegee 
word. ’n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in 
jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir 
julle gemeet word” (vers 38).

God is bereid om ons vennoot te wees om ander te dien as ons hebsug 
vervang met ’n toewyding aan diens. Hy kyk na die mate van die inten- 
siteit van ons verbintenis tot daardie manier van lewe.

Paulus spreek dit duidelik uit. “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart 
voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ’n blymoe-
dige gewer lief. En God het mag om alle genade [Sy guns] oorvloedig oor 
julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloe-
dig kan wees tot elke goeie werk” (2 Korintiërs 9:7-8).

God is verheug wanneer ons, nadat ons eie behoeftes nagekom is, enige 
bykomende oorvloed in seëninge gebruik om ons bruikbaarheid en diens 
aan ander te verhoog. Hy sien dan dat ons Sy lewenspad begin verstaan  
en volg.

Verander die hart van ’n dief

Hoe hou dit alles direk verband met die opdrag om nie te steel nie? 
Paulus gee vir ons die verbinding. “Laat die een wat steel, nie meer steel 
nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, 
sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het” (Efesiërs 
4:28). 

Om God te behaag, moet ’n dief veel verder gaan as om bloot op te hou 
steel. Iemand het eenkeer verstandig waargeneem: “’n Dief wat opgehou 
steel het, is dalk steeds ’n dief in die hart—’n dief wat net tydelik werk-
loos is. Hy hou eers op om ’n dief te wees as, en wanneer, hy steel met 
gee vervang.”

’n Dief moet sy hart en uitkyk verander.

Ander vorme van steel

Om ’n ander se besittings direk te neem is nie die enigste manier om te 
steel nie. Bedrieërs gebruik gesofistikeerde swendelary om hul slagoffers 
te bedrieg. Bedrieglike advertensies doen dieselfde. Produsente wat hul 
produkte misleidend adverteer, bedrieg hul klante. Arbeiders wat vir meer 
ure faktureer as wat hulle werk of meer betaling wil hê as wat hul dienste 
werd is, steel van diegene wat hulle huur.

Dan is daar diegene wat “leen” maar nooit terugkeer nie. Steel hulle 
nie? Daar is so baie maniere om te neem wat nie ons s’n is nie dat ons op 
ons hoede moet bly. Ons kan God se gebod teen steel breek sonder om te 

besef wat ons doen.
Werknemers wat nie werk nie, hoewel 

hulle betaal word, steel van hul werkge-
wers. Mense wat hulle verlustig in die ver-
bruiking van wat ander produseer terwyl 
hulle weier om hul deel van die arbeid en 
verantwoordelikheid te dra in die produk-
sie van goedere en dienste, raak betrokke 
in nog ’n ander vorm van steel. Hulle 
neem ruimskoots wat ander produseer, 
maar maak self min of geen bydrae nie. 
Hulle neem en gee min in ruil daarvoor.

Let op Jesus se gelykenis van die per-
soon wat weier om persoonlike verant-
woordelikheid te aanvaar: “En die een 
wat die een talent ontvang het, kom ook 

en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ’n harde man is wat maai waar u nie 
gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie utgestrooi het nie; omdat ek 
bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u 
wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en 
luie dienskeng, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en 
bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie” (Matteus 25:24-26).

Die man in hierdie gelykenis het geweet dat sy werk was om meer vir 
sy meester te produseer. Maar as gevolg van sy eie verwronge uitkyk, het 
hy gewillig gekies om onproduktief te wees. Hy het die reëls en verant-
woordelikhede wat op hom geplaas is, geken, en hy het geen verskoning 
gehad vir sy laksheid nie.

Jesus se gelykenis gaan voort: “Daarom moes jy my geld by die wisse- 
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Om ’n ander se besittings direk te neem is nie die enigste 
manier om te steel nie.
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laars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente 
ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat 
die tien talente het [die een wat meer produktief was]” (verse 27-28).

Die onproduktiewe man se werkgewer het hom ’n “slegte en luie diens-
kneg” genoem. Van nature was hy nie anders as ’n dief nie. Daarom het 
sy baas sy beloning aan ’n ander gegee wat hard gewerk het om iemand 
behalwe homself te bevoor-
deel. Jesus het hierdie gelyke-
nis gebruik om God se lae 
mening van selfbejammering 
en selfsugtigheid te illustreer.

Kan ons van God steel?

Die Bybel help ons om nog 
’n vorm van steel te herken. 
Vanaf Abraham se tyd (sien 
Genesis 14:20) wys die Bybel 
voorbeelde van hoe God se 
getroue dienaars formeel erken 

het wie uiteindelik alles besit—God. Hulle het getrou vir Hom ’n tiende 
van hulle vermeerdering gegee. In die verbond wat God met antieke Israel 
gemaak het, was ’n tiende van die mense se vermeerdering opsy gesit om 
die priesters se geestelike diens aan die nasie te finansier. Nodeloos om te 
sê, hierdie praktyk van tiendes (wat beteken om ’n tiende te gee) het nooit 
gewild geword by die meeste mense nie. Dit het geloof vereis dat God 
hulle behoeftes mildelik sou voorsien as hulle sou gee.

Teen die 700’s vC het algemene ongehoorsaamheid aan God se wette 
so ingegrawe geraak in antieke Israel dat God die noordelike 10 stamme 
in ballingskap gestuur het deur die hand van die Assiriese Ryk, en slegs 
die stamme van Juda, Benjamin en die Leviete het in die suidelike konink- 
ryk van Juda oorgebly. Hulle het die patroon van ongehoorsaamheid 
voortgesit en is self in die 500’s vC as gevangenes na Babilon geneem.

Omtrent ’n eeu later het ’n klein groepie Jode na Jerusalem teruggekeer 
en die stad en die tempel herbou. Maar hulle lojaliteit aan God het gou, 
soos voor hulle ballingskap, begin kwyn. Deur die profeet Maleagi, het 
God die priesters berispe omdat hulle die onderrig van Sy wette verwaar-
loos het (Maleagi 2:7-9).

Intussen het Hy die mense wat Sy tiende vir hulleself gehou het, tereg-
gewys: “Mag ’n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: 
Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is 
julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!” (Maleagi 3:8-9).

Die leiers van die Jode het destyds die land se ongehoorsaamheid omge- 
swaai en regulasies in die fynste besonderhede ingestel om almal te dwing 
om aan die wet te voldoen. Die fisiese aspekte van hierdie regulasies was 
streng, maar baie mense het voortgegaan met nalatigheid wanneer dit ge- 
kom het by die geestelike aspekte van die wet.

Later het Jesus die misleidend prioriteite van die Joodse godsdienstige 
leiers van Sy tyd veroordeel. Hy het die Jode se voortgesette nakoming 
van die fisiese aspekte van die wet en die gee van hul tiendes ondersteun. 
Maar Hy het hulle mislukking om die geestelike deugde van geregtigheid, 
barmhartigheid, geloof en liefde te beklemtoon, gekritiseer.

“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tien-
des van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat 
julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort 
julle te doen sonder om die ander na te laat” (Matteus 23:23). Op ’n ander 
geleentheid het Hy hulle gee van tiendes genoem terwyl hulle “reg, en die 
liefde tot God” (Lukas 11:42) verwaarloos het.

Jesus het vir hulle gesê hulle moes albei gedoen het—die wet van tien-
des gee beoefen het saam met die uitoefening van geregtigheid, barmhar-
tigheid, geloof en liefde. Jesus het dus die praktyk van tiendes bevestig—
om aan God ’n deel van wat Hy vir ons gee, terug te gee. Ons moet nie 
vir onsself die tiende wat aan Hom behoort, neem nie. (Om meer te wete 
te kom, versoek of laai ons gratis boekie af What Does the Bible Teach 
About Tithing?)

Verby die hier en nou

God wil hê ons moet vertroue in die toekoms hê. Sy Woord is vol be- 
loftes aangaande ons toekoms in Sy Koninkryk. As ons daardie beloftes 
glo, sal ons ons tyd en energie belê in die verkryging van ’n rykdom van 
geestelike skatte wat vir ewig sal duur—skatte wat geen dief van ons kan 
wegneem nie.

Dit is die advies van Jesus Christus. “Moenie vir julle skatte byme-
kaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek 
en steel nie,” het Hy gesê, “maar maak vir julle skatte bymekaar in die 
hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en 
steel nie” (Matteus 6:19-20).

Ons moet die ware waardes verstaan en toepas op die lewe. Ons moet 
konsentreer om karaktereienskappe wat verder as hierdie fisiese lewe sal 
duur, te bou. Die kern van dit alles is liefde. Goddelike liefde oorwin die 
begeerte om te steel!
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God is verheug wanneer ons, nadat ons eie behoeftes na-
gekom is, enige bykomende oorvloed in seëninge gebruik 
om ons bruikbaarheid en diens aan ander te verhoog.
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Die Negende Gebod

Die Waarheid as ’n 
Manier van Lewe

“Jy mag geen valse getuienis teen jou  
naaste spreek nie” (Eksodus 20:16).

Hoe belangrik is die waarheid? Om die Negende Gebod met sy 
verbod teen leuens ten volle te waardeer, moet ons besef hoe 
belangrik die waarheid vir God is.

Wat vertel die Skrif ons van God, Sy Woord en die waar-
heid? Kyk na wat verskeie verse verklaar: “Elke woord van Here is waar,” 
sê Spreuke 30:5, (Die Boodskap). Daniël verwys na God se Woord as “die 
boek van die waarheid” (Daniël 10:21). Jesus Christus het in gebed tot 
God die Vader gesê, “u woord is die waarheid” (Johannes 17:17).

Die Bybel leer ons deurgaans dat “God is geen man dat Hy sou lieg 
nie” (Numeri 23:19). Dit verduidelik dat “Die woord van die HERE is 
waarheid, en alles wat Hy doen, staan vas” (Psalm 33:4, Nuwe Lewende 
Vertaling) omdat Hy ’n “God van trou” is (Deuteronomium 32:4), en “Sy 
trou van geslag tot geslag” (Psalm 100:5).

As die bron van waarheid vereis God dat Sy dienaars altyd die waar-
heid moet praat. Onder God se inspirasie, het Koning Dawid geskryf: 
“Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy 
wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid 
spreek; wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad 
doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie … al het hy gesweer 
tot sy skade, hy verander nie” (Psalm 15:1-4).

God verwag dat die waarheid elke faset van ons lewens sal deurdring.

Christus en die waarheid

Die herstel van agting vir die waarheid as ’n universele manier van 
lewe sal ’n prioriteit wees wanneer Jesus Christus terugkeer om Sy heer- 
skappy te vestig. “Ek sal na Jerusalem toe terugkom en weer in die stad 
kom bly. Mense sal Jerusalem as die Stad van Waarheid ken. Die berg 
waarop die tempel van die HERE staan, sal ’n spesiale plek wees om die 
HERE op te aanbid” (Sagaria 8:3, Die Boodskap).

As ons na Christus se heerskappy in die Koninkryk van God kyk, 

openbaar Psalm 85 die klem wat God op geregtigheid en waarheid sal 
plaas: “Ek sal luister na wat God die HERE sê. Hy belowe vrede aan sy 
volk en aan hulle wat getrou is. Laat hulle nie weer terugkeer na hulle 
dwase weë nie. Redding is beslis voor die deur vir hulle wat Hom dien. 
Dan sal sy magtige teenwoordigheid in ons land bly woon. Liefde en trou 
sal mekaar ontmoet. Regverdigheid en vrede sal mekaar omhels! Waar-
heid sal uit die aarde ontspring, en geregtigheid uit die hemel. Die HERE 
sal beslis voorspoed gee, en ons land sal oeste oplewer.” (Verse 9-13, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Op daardie tydstip sal Jesus Christus daarop aandring dat die hele mens-
dom Sy voetstappe volg om die waarheid te aanvaar, te glo en te praat.

Die waarheid in ons verhouding met Christus

Ons persoonlike verhouding met God deur Sy Seun, Jesus Christus, 
begin met ons aanvaarding van, en oorgawe aan, God se Woord as die 
waarheid. “in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evanglie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte” (Efesiërs 1:13).

Tydens Jesus se verhoor, net voor Sy kruisiging, het die Romeinse goe-
werneur Pontius Pilatus hom gevra of Hy werklik ’n koning was. Jesus het 
gereageer deur Sy sending op te som en op te merk wie op Sy boodskap 
sou reageer: “U sê dat Ek ’n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor 
het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit 
die waarheid is, luister na my stem” (Johannes 18:37).

Christus se karakter was (en is) ’n volmaakte weerspieëling van die 
karakter van ons Hemelse Vader, die God van waarheid. In reaksie op 
’n vraag van een van Sy dissipels, het Jesus gesê: “Ek is die weg en die 
waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” 
(Johannes 14:6). Dit is God se begeerte dat Sy dissipels, “terwyl ons in 
liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, 
naamlik Christus” (Efesiërs 4:15).

Om dissipels van Jesus Christus te wees, moet ons besluit om konse- 
kwent die waarheid te praat en so die opregtheid van ons liefde vir ander 
te demonstreer. Ons moet ook die gebooie en leringe van God aanvaar 
en gehoorsaam as “die weg van die waarheid” (Psalm 119:30, 151, 160). 
Samuel sê vir ons, “Vrees net die HERE en dien Hom getrou met julle 
hele hart; want kyk watter groot dinge Hy by julle gedoen het” (1 Samuel 
12:24).

Leuns is volop

Dit is deesdae byna onmoontlik om seker te wees wie, indien enig- 
iemand, die waarheid vertel. Byna almal probeer om die risiko om gevang 
te word, te balanseer met die vermeende voordele van leuens. 

Die Waarheid as ’n Manier van Lewe
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Sommige besighede vertoon ongelooflike kreatiwiteit in die kamoefle-
ring van bedrog wanneer hulle hul produkte adverteer. Byna oral kan ons 
individue, besighede en ander organisasies opmerk wat betrokke is by ’n 
gesofistikeerde spel om te sien hoe misleidend hulle kan wees sonder om 
regsgedinge aan te trek of potensiële klante te vervreem.

Om te lieg is ’n aanvaarde leefwyse. Ons wêreld word akkuraat beskryf  
deur Jesaja se beskrywing van antieke Israel: “Niemand stel sy saak met  
opregtheid nie. Geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë 
argumente en praat leuens. Hulle verwek slegte gedagtes en gee dan ge- 
boorte aan onreg” (Jesaja 59:4, Nuwe Lewende Vertaling). 

Hoe het God die Israeliete se epidemie van leuens gesien? “Sê vir 
hulle: ‘Julle is die volk wat nie na die HERE julle God wou luister nie. 
Julle laat julle ook nie leer nie. Julle ken nie meer iets soos waarheid nie 
en praat dit ook nie’” (Jeremia 7:28, Nuwe Lewende Vertaling). “‘Hulle 
span hulle tong soos ’n boog om leuens af te vuur. Hulle praat nie die 
waarheid nie. Die onreg wat hulle doen, raak net al hoe erger en erger. 
Hulle gee niks meer om vir My nie,’ sê die HERE’” (Jeremia 9:3, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Soos destyds, bring mense vandag nog gereeld bedrog in hulle verhou-
dings in—persoonlik, sosiaal, polities, godsdienstig en ekonomies. Die 
gebrek aan eerlikheid word so wyd aanvaar dat openbare veroordeling nie 
eens meer leuens ontmoedig nie. Daardie vereiste moet van binne kom.

Is u eerlik?

Nou kom die belangrike, persoonlike vraag aan u: Vertel u leuens?
Miskien sou dit meer goedhartig wees om die vraag ’n bietjie anders te 

vra: Hoeveel waarde heg u daaraan om waarheidsgetrou te wees? Of, as u 
die munt omkeer, is leuens vir u afstootlik? Hierdie vrae is van kardinale 
belang. U moet dit eerlik aan uself vra en antwoord.

Versoekings om te lieg hou nooit op nie. Hulle is altyd teenwoordig. 
Om te lieg is so ’n vinnige en moeitelose manier om voordeel bo ander te 
trek. Dit bied blykbaar ’n maklike en vinnige ontvlugting uit verleentheid, 
vrees en skuldgevoelens. Maar die Bybel sê, “Valse lippe is vir die HERE 
’n gruwel, maar Hy het ’n welbehae in die wat getrou handel” (Spreuke 
12:22).

Ons staar ’n fundamentele keuse in die gesig. Ons volg God se voor-
beeld van waarheid en eerlikheid in ons dade en kommunikasie, of ons 
volg die voorbeeld van die skepper van leuens, Satan. Jesus sê vir ons dat 
die duiwel “’n leuenaar is en die vader daarvan” is (Johannes 8:44). Hy het 
Eva mislei, en sy het Adam omgepraat om deel te neem aan die verbode 
vrug (Genesis 3:1-6, 17). Hierdie daad van ongehoorsaamheid het lyding 
en dood op ons eerste ouers gebring. Die duiwel het sedertdien onophou-
delik mense verkeerd ingelig en mislei.

Satan se kwaadwillige invloed is so groot dat hy “die hele wêreld ver- 
lei” (Openbaring 12:9). Dit is vir ons te maklik om sy voorbeeld in ons  
handelinge met ander te volg, veral wanneer leuentaal so algemeen rond- 
om ons beoefen word.

Die menslike natuur is bedrieglik

Om te leer om ferm en konsekwent eerlik te wees vereis selfdissipline 
en moed, en in ons fermheid en konsekwentheid moet ons op die hulp van 

God vertrou.
Ons vind onsself dikwels dinge doen 

wat ons weet verkeerd is. Hoekom doen 
ons dit? 

Die profeet Jeremia gee vir ons die 
antwoord? “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).

God verstaan ons natuur en openbaar 
hoe om dit te bestry. Jesus het verdui-
delik dat hoewel ons gewillig mag wees 
om te gehoorsaam, ons vlees swak is 
(Markus 14:38). Ons het nie die vasbe-
radenheid en die krag om versoeking te 

weerstaan nie. Hoe kan ons dan hierdie swakheid neutraliseer?
God verduidelik deur die pen van die apostel Paulus die oorsaak en 

oplossing van hierdie universele menslike probleem. Paulus noem homself 
as ’n voorbeeld en beskryf die tydlose mensestryd: “Want ons weet dat 
die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want 
wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek 
haat, dit doen ek” (Romeine 7:14-15).

Ons kan onsself met Paulus vereenselwig. Ons het dieselfde frustrasie 
en berou beleef. Paulus gaan voort: “Want ek verlustig my in die wet van 
God na die innerlike mens; maar ek sien ’n ander wet in my lede wat stryd 
voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van 
die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van 
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Ons persoonlike verhouding met God deur Sy Seun, Jesus 
Christus, begin met ons aanvaarding van, en oorgawe 
aan, God se Woord as die waarheid.
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die liggaam van hierdie dood?” (verse 22-24). Paulus het geleer dat mense 
hulp nodig het om bo die swakhede van die menslike natuur uit te styg.

Oorkom bedrog

Nog ’n apostel, Petrus, het op die nag van Jesus se verraad Hom ver-
loën en selfs gelieg dat hy met Hom vertroud was (Matteus 26:69-74). 
Soos Petrus, vind die meeste mense dit byna onmoontlik om alle vorme 
van bedrog te laat vaar totdat hulle hul lewens aan God oorgee en opreg 
Sy hulp begin soek. Daardie hulp is geredelik beskikbaar, “want dit is 
God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” 
(Filippense 2:13).

Ons moet vir daardie hulp vra. Hoe ontvang ons dit? God se Woord 
sê vir ons: “Terwyl ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele 
deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis  
vashou. 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 ge- 
nade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op 
die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:14-16).

Ons het die oplossing vir hierdie deurdringende en verraderlik mens- 
like swakheid. Paulus het Kerklede in Éfese aangemoedig, “julle met die 
nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en 
heiligheid.” Hoe moes hulle dit doen? “Daarom, lê die leuen af en spreek 
die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede” (Efesiërs 
4:24-25).

Die weg van waarheid

Diegene wat gewilliglik die waarheid van God glo en gehoorsaam, kan, 
deur gedoop te word en die Heilige Gees te ontvang, lidmate word van 
die Kerk wat Jesus Christus gebou het. Hy verwys na hulle as die “die lig 
van die wêreld” (Matteus 5:14). Hulle verteenwoordig “die weg van die 
waarheid” (2 Petrus 2:2).

Paulus noem God se Kerk “’n pilaar en grondslag van die waarheid”  
(1 Timoteus 3:15). Sy lede is die diensknegte van “die lewende en waar- 
agtige God” (1 Tessalonisense 1:9). Deur “die woord van die waarheid  
reg [te] sny” (2 Timoteus 2:15), word hulle deur Christus die opdrag gegee 
om “die waarheid van die evangelie” aan die hele wêreld te verkondig 
(Galasiërs 2:5; Matteus 24:14; 28:19).

Alles in die lewe van ’n Christen is geanker aan die waarheid. God wil 
hê dat ons, as Sy kinders, onsself tot die waarheid verbind en dit weer-
spieël in alles wat ons doen. Dit is waarom God ons in Eksodus 20:16 
beveel, “Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie”! 

Die Tiende Gebod

Ware Geregtigheid 
kom uit die Hart

“Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se 
vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy 

esel of iets wat van jou naaste is nie” (Eksodus 20:17).

Die laaste van die Tien Gebooie—teen begeerlikheid—is direk 
gemik op die hart en verstand van elke mens. Hierdie gebod 
oor begeerte definieer nie soseer wat ons moet doen nie, maar 
hoe ons moet dink. Dit vra ons om diep in onsself te kyk en te 

sien wat binne ons is.
Soos met elk van die vorige nege gebooie, is dit op ons verhoudings ge- 

rig. Dit handel spesifiek oor die gedagtes wat daardie verhoudings bedreig 
en wat onsself en ons bure moontlik kan benadeel.

Ons motiewe definieer en beheer die manier waarop ons reageer op 
almal met wie ons in aanraking kom. Ons oortredinge van God se wet 
van liefde begin in die hart, soos Jesus Christus bevestig het. “Want van 
binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, 
moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, las- 
tering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en 
maak die mens onrein” (Markus 7:21-23).

Daarom is dit gepas dat die formele lys van hierdie 10 fundamentele 
gebooie, wat die liefde van God definieer, moet eindig deur op ons harte 
te fokus as die bron van ons verhoudingsprobleme. Van binne kom die 
begeertes wat ons versoek en laat dwaal.

Wat is, om te begeer?

Om te begeer beteken om te smag of hebsug te hê, veral op buitensporige  
of onbehoorlike maniere. Die Tiende Gebod sê nie vir ons dat al ons be- 
geertes immoreel is nie. Dit sê vir ons dat sommige begeertes verkeerd is.

Om te begeer is ’n immorele verlange na iets wat nie tereg ons s’n is 
nie. Dit is gewoonlik omdat die voorwerp van ons begeerte reeds aan 
iemand anders behoort. Maar om te begeer kan ook insluit dat ons veel 
meer wil hê as wat ons wettiglik sou verdien, of ons regmatige aandeel sal 
wees. Die fokus van die Tiende Gebod is dat ons niks moet begeer wat 
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reeds aan ander behoort nie.
Die teenoorgestelde van begeerte is ’n positiewe wens om ander te help 

om hulle seëninge van God te bewaar en te beskerm. Ons moet bly wees 
as ander mense geseënd is. Ons begeerte moet wees om by te dra tot die 
welstand van ander, om ons teenwoordigheid in hul lewens vir hulle ’n 
seën te maak.

Die menslike natuur is selfsugtig

Ongelukkig is ons natuurlike neiging altyd om eers aan onsself te dink. 
Ons is baie meer geïnteresseerd in wat ons kan kry eerder as wat ons kan 
gee. Dit is die kern van wat God in die Tiende Gebod veroordeel. Hy sê 
vir ons om op te hou om net aan onsself te dink, om op te hou om net ons 
belange te soek. Begeer is die selfsugtige benadering tot die lewe, en self-
sugtigheid is die oorsaak van ons oortredinge van God se wette.

“Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep 
en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; 
en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort” 
(Jakobus 1:14-15). Jakobus merk op hoe gevaarlik begeertes wat buite 
beheer is, kan wees: “Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? 
Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer 
nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle 
kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle 
nie bid nie” (Jakobus 4:1-2).

Soos Jakobus opgemerk het, kan begeerlikheid ’n oorsaak van baie son- 
des wees, insluitend moord en oorlogvoering. Indien dit nie beheer word 
nie, word dit wat begin as ’n gedagte ’n obsessie wat lei tot ’n daad. Almal 
van ons het “ook vroeër gewandel [het] in die begeerlikhede van ons vlees 
toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het” (Efesiërs 2:3). 
Ons almal het toegelaat dat ons begeertes ons gedrag regeer. Gevolglik 
het ons almal gesondig (Romeine 3:10, 23).

’n Universele plaag

Die apostel Paulus se beskrywing van gierige mense in die laaste dae is  
insiggewend: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, groot- 
praters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, 
onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bande-
loos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, 
meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ’n gedaante 
van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van 
hierdie mense af” (2 Timoteus 3:1-5). Dit is ’n baie akkurate beskrywing 
van ons wêreld!

Ons samelewing is nie uniek in die geskiedenis nie. Gierigheid het die  

mensdom nog altyd vervloek. God het gepraat van een van die laaste 
konings van eertydse Juda, en gesê: “Maar jou oë en jou hart is net op  
jou onregverdige wins en op onskuldige bloed” (Jeremia 22:17). Die pro-
bleem was egter nie net tot die konings beperk nie, “want van hul kleinste 
tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet 
tot die priester pleeg hulle almal bedrog” (Jeremia 6:13).

God het Sy afsku oor Israel se gierigheid uitgespreek en gewaarsku oor 
die uiteindelike uitkoms daarvan: “Ja, hulle begeer velde en roof dit; ook 

huise en neem dit. So pleeg 
hulle dan geweld teenoor die 
man en sy huis, teenoor die 
mens en sy erfdeel. Daarom, 
so sê die HERE: Kyk, Ek be- 
dink onheil teen hierdie ge- 
slag, waar julle jul nekke nie 
sal kan uittrek nie, en waarby 
julle nie regop sal kan loop 
nie; want dit sal ’n tyd van 
onheil wees!” (Miga 2:2-3).

Een opvallende voorbeeld 
van die byna universele aan-

vaarding van begeerlikheid is die ontluikende gewildheid van regerings-
beheerde loterye. Miljoene mense gee elke week ’n deel van hul salarisse 
in die hoop om ’n fantasielewe van gemak en luuksheid te wen. Net so is 
die dobbelmekkas van die wêreld uiters gewilde vakansieoorde, wat spesi-
aliseer in vermaak wat ons selfsugtige drange aanspreek.

Die bevordering van gierigheid is groot besigheid. Advertensie-agent- 
skappe en navorsingsfirmas maak ’n wetenskap uit die manipulering van 
die selfsugtige aptyte van verbruikers. Soos antieke Israel, is ons ’n gierige 
samelewing, van die geringste tot die grootste.

’n Vorm van afgodery

Gierigheid is baie ernstiger as net ’n sosiale siekte. Wanneer ons gierig-
heid, wellus en self bo God plaas, word begeerlikheid afgodery.

Paulus waarsku ons: “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, 
naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat 
afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die onge-
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hoorsaamheid kom” (Kolossense 3:5-6).
Paulus verbind die sonde van begeerlikheid elders met afgodery en wys 

daarop dat om daarin voort te gaan ons kan verhoed om God se Koninkryk  
binne te gaan: “Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine 
of gierigaard, wat ’n afgodedienaar is, ’n erfdeel het in die koninkryk van 
Christus en van God nie” (Efesiërs 5:5).

Die bekamping van begeerlikheid

Jesus het Sy dissipels beveel, “pas op en wees op julle hoede vir die 
hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besit-
tings nie” (Lukas 12:15). Net so, sê Paulus vir ons, “Moenie iets doen uit 
selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander 
hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, 
maar elkeen ook na die ander s’n” (Filippense 2:3-4).

God se manier, die weg van liefde, is om hierdie soort besorgdheid oor 
ander te beoefen. “Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan 
nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie 
begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamge-
vat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Romeine 13:9-10).

Om begeerlikheid te bekamp, moet ons geloof hê dat God vir ons ’n 
manier sal bied om ons wettige behoeftes te bevredig. Gelukkig het ons 
goeie rede vir sulke vertroue. Die Skrif belowe dat God ons nooit sal ver-
laat as ons Hom gehoorsaam en vertrou nie: “Julle gedrag moet vry van 
geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek 
sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” (Hebreërs 13:5).

Paulus spreek dieselfde beginsels met ander woorde uit: “Want ons het 
niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit 
kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee ver- 
genoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en  
baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in ver-
derf en ondergang. Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; 
en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle- 
self met baie smarte deurboor” (1 Timoteus 6:7-10).

Begeerlikheid kan nie sonder God se hulp oorwin word nie. Die nega-
tiewe trekke van die menslike natuur is eenvoudig te sterk vir ons om dit 
self te oorkom. 

Om die hulp wat ons nodig het te ontvang, moet ons daarvoor vra—
veral om te versoek dat God vir ons die Heilige Gees gee (Lukas 11:13). 
Dan moet ons toelaat dat Sy Gees in ons werk om die manier waarop ons 
dink te verander. “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeer-
likheid van die vlees volbring nie,” skryf Paulus. “Want die vlees begeer 
teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, 
sodat julle nie kan doen wat julle wil nie (Galasiërs 5:16-17). Handelinge 

2:38 verduidelik dat ons God se Heilige Gees kan ontvang wanneer ons 
ons waarlik bekeer en gedoop word. (Vir meer inligting oor hoe om God 
se Gees te ontvang, maak seker dat u ons gratis boekie The Road to Eter-
nal Life versoek of aflaai.)

Gee u gedagtes rigting

Ons moet ons begeertes in die regte rigting oriënteer. Jesus sê vir ons, 
“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid” (Matteus 
6:33). Soos vroeër genoem, het Hy ons ook beveel: “maar maak vir julle 
skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar 
diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart 
ook wees” (Matteus 6:20-21).

Behoorlike en winsgewende verhoudings, geestelike begrip en wysheid 
is voorbeelde van die blywende skatte wat God wil hê ons moet begeer. 
“Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna 
soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees  
van die HERE verstaan en die kennis van God vind” (Spreuke 2:3-5).

God sê “wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie 
mee vergelyk word nie” (Spreuke 8:11). Sy woord beskryf sommige van 
wysheid se belonings, met ’n verpersoonliking van hierdie kenmerk wat 
verklaar: “My vrug is beter as goud … Ek wandel op die weg van gereg-
tigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my liefhet, ’n be- 
sitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol” (verse 19-21). Dit is 
die moeite werd om wysheid en geregtigheid te soek. 

Dit kan ’n gepaste ambisie wees om te wil uitblink in ons lewensdoel-
witte. As dit ons doelwit is om meer nuttig te wees vir God en ander, dan 
keur God dit goed dat ons die nodige vaardighede en kennis opdoen wat 
guns en vooruitgang in hierdie lewe sal bring. Soos ’n wyse dienskneg van 
God geskryf het: “Sien jy ’n man wat vaardig is in sy werk—hy kan voor 
konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie” (Spreuke 22:29).

God wil hê dat besorgdheid oor ander die motivering vir ons begeertes 
moet wees. Soms sal ons diens aan hulle wonderlike belonings vir ons tot 
gevolg hê. Maar slegs as ons harte daarop gefokus is om te gee eerder as 
om te kry, sal ons begeertes in die regte rigting gekanaliseer word. Ons 
moet begeerlikheid vervang met diens en liefde vir ander mense.

Die boek Hebreërs herinner ons om nie te vergeet “om goed te doen en 
wat julle het met mense in nood te deel nie. Dit is hierdie soort offers wat 
God se hart bly maak” (Hebreërs 13:16, Nuwe Lewende Vertaling). Ons 
moet kyk na die voorbeeld van die apostel Paulus, wat gesê het, “Niemand 
se silwer of goud of klere het ek begeer nie … Ek het julle in alles getoon 
dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die 
Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om  
te ontvang” (Handelinge 20:33-35).
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Die Tien Gebooie in 
die Nuwe Testament
“Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar;  

en sy gebooie is nie swaar nie” (1 Johannes 5:3).

Die langste hoofstuk in die Bybel is ’n uitgebreide lof van God 
se Woord en wet. “Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en 
vir hulle is daar geen struikelblok nie,” sê dit aan ons. “O 
HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. My siel onder-

hou u getuienisse, en ek het hulle baie lief ” (Psalm 119:165-167).
As die hele wêreld net God se wet in daardie lig sou sien! Maar tot ons 

skande, is die Tien Gebooie verwerp as die standaard van menslike ge- 
drag deur ons samelewing. Selfs baie wat bely dat hulle Christus vandag 
volg, behandel hulle as irrelevant omdat hulle geleer is dat God se wet 
afgeskaf is by Christus se dood.

God se Woord sê egter vir ons dat Sy wet “volmaak” is en Sy ordi-
nansies, “tesame is hulle regverdig” (Psalm 19:8, 10). Gevolglik het die 
entoesiastiese skrywer hierbo weer bevestig, “Dan wil ek u wet altyddeur 
onderhou, vir ewig en altyd” (Psalm 119:44).

Maak dit saak of ons die Tien Gebooie gehoorsaam?

Vind die antwoord

Sou dit nie wonderlik wees as ons vir Jesus Christus kon vra of die 
onderhouding van die Tien Gebooie nog steeds nodig is nie, veral om die 
ewige lewe te ontvang?

Eintlik is dit nie so moeilik soos dit mag lyk nie. Daardie vraag is direk 
aan Jesus gestel, en die Bybel bewaar Sy antwoord vir ons. “En daar kom 
een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek 
doen, dat ek die ewige lewe kan hê?” (Matteus 19:16). Wat was Jesus se 
antwoord? Hy het gesê, “Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die 
gebooie” (Matteus 19:17). Dit is omtrent so duidelik soos ’n mens kan 
wees. Jesus het gesê dat Hy verwag dat enigeen wat begeer om die gawe 
van die ewige lewe te ontvang, God se gebooie moet onderhou.

Die persoon het toe gevra presies watter gebooie Jesus bedoel het. Het 
Hy die Tien Gebooie in gedagte gehad, of het Hy verwys na die baie bui-
tensporige voorskrifte wat deur ander godsdienstige leiers geleer is?

Jesus het geen twyfel gelaat nie. Toe hy gevra is watter een, het Jesus 
gereageer: “Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie 

steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; 
en: jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Verse 18-19).

Hy het kortliks die helfte van die Tien Gebooie opgesê. Hy het toe nog 
’n gebod aangehaal, uit Levitikus 19:18, wat die bedoeling van daardie 
gebooie opsom en die geldigheid van die res van die wet bevestig. Hy 
het duidelik verwys na die wet van God, nie na die beperkings wat deur 
sekere ander godsdienstige leiers bygevoeg is nie (Matteus 15:1-3).

Baie mense het gehoor dat Jesus 
die Ou Testamentiese wette afgeskaf 
het. Hier gee Jesus weer vir ons Sy eie 
direkte antwoord: “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. 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. 
Elkeen dus wat een van die minste van 
hierdie gebooie breek en die mense só 
leer, sal die minste genoem word in die 
koninkryk van die hemele; maar elk-
een wat dit doen en leer, hy sal groot 

genoem word in die koninkryk van die hemele” (Matteus 5:17-19).
Weereens het Jesus duidelik en saaklik gepraat. God se wet is nie afge-

skaf nie, en volgens Christus se eie woorde, weerspreek iemand wat dit 
leer Hom direk en is in ernstige geestelike moeilikheid.

Baie neem aan dat hulle nie nodig het om God se wet te onderhou 
nie omdat Christus dit “vervul” het. Maar hierdie mense het Christus se 
duidelike woorde in wese verkeerd verstaan. Die woord wat vertaal is 
as vervul in hierdie gedeelte beteken “om vol te maak, ten volle te vul” 
(Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words, “Fill”) en dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het die geestelike 
bedoeling agter die Tien Gebooie gewys en hulle perfek onderhou en die 
betekenis daarvan volledig ingevul. Hy het byvoorbeeld daarop gewys 
dat ongeregverdige woede gelykstaande is aan moord (verse 21-22) en dat 
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wellus geestelike en emosionele owerspel is (verse 27-28). 
Jesus het dit ook ongetwyfeld duidelik gemaak dat die mense wat God 

se wette gehoorsaam vir Hom kosbaar is. Maar enigeen wat Sy gebooie 
oortree, verlaag vinnig God se guns teenoor hom.

Jesus verwag baie meer van ons as blote lippediens. Hy eis dat ons 
doen soos die Vader beveel het. Jesus het gesê, “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” (Matteus 7:21). Jesus het 
duidelik gehoorsaamheid aan God se wet geleer. Daar is eenvoudig geen 
verskoning om te glo dat Jesus gekom het om enige gebooie van God af 
te skaf nie.

Paulus het gehoorsaamheid aan die wet geleer

Sommige gebruik selektief dele van die apostel Paulus se geskrifte om 

te sê dat hy teen God se wette geleer het. Paulus maak egter een van die 
kragtigste en ondubbelsinnigste uitsprake ter ondersteuning van die be- 
houd van God se wet. Paulus kontrasteer die voordele van die besnydenis 
met die voordele van God se gebooie, en sê: “Die besnydenis is niks en 
die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van 
God” (1 Korintiërs 7:19).

In die inleiding van sy brief aan die kerk in Rome, het Paulus verduide- 
lik dat hy en die ander apostels almal “genade en die apostelskap ontvang  
het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene” (Romeine 
1:5). Wat het Paulus persoonlik gestreef om te gehoorsaam? In die konteks 
van die beskrywing van die stryd wat ons almal voer teen die swakhede 
van die vlees, het Paulus gesê, “So dien ek self dan wel met die gemoed die  
wet van God” (Romeine 7:26). Die wet van God was in Paulus se gedagtes 
en hart geskryf net soos dit is in ons s’n moet wees (Hebreërs 10:16).

Die Tien Gebooie in die Nuwe Testament

Skaf die Nuwe Verbond  
die Gebooie af?

vir die wet onmoontlik was, omdat dit krag-
teloos 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 
verduidelik 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 Tes-
tament bevestig, hetsy eksplisiet of deur 
voorbeeld, 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.

Die Bybel sê vir ons dat Christus gekom 
het as Middelaar van ’n beter verbond 

(Hebreërs 8:6). Die gewilde oortuiging dat die 
Nuwe Verbond God se wet afskaf weerspieël 
’n misverstand van beide verbonde. God sê 
vir ons dat Hy die oorspronklike verbond ver-
ander het en “’n beter verbond wat op beter 
beloftes wettelik 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 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” (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 
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Paulus het duidelik sy persoonlike siening van God se wet verduide-
lik: “Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed” 
(Romeine 7:12). En “ek verlustig my in die wet van God na die innerlike 
mens” (vers 22). Hy noem dit ’n “geestelike” wet (vers 14). Paulus het 
geleer, “omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar 
die daders van die wet geregverdig sal word” (Romeine 2:13). Dit is dui-
delike stellings wat toon dat Paulus God se wet ten volle ondersteun het.

Diegene wat Paulus teëgestaan het was die eerste om hom valslik aan 
te kla dat hy die wet oortree het. Hulle het ’n beskuldiging ingestel wat 
deur die eeue herhaal is. Deur homself te verdedig, het Paulus kragtig 
ontken dat hy ’n wetsverbreker van enige aard was. By een van sy ver-
hore “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).

In ’n soortgelyke situasie het Paulus duidelik vir diegene wat hom 
geoordeel het gesê dat Hy voortgegaan het om die Ou Testamentiese 
Skrifte te gebruik as die gesag vir sy oortuigings: “Maar dit erken ek  
voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my 
vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe 
is” (Handelinge 24:14).

Beskuldigings—toe of nou—dat Paulus teen die wet van God geleer 
het, is vals. Selfs van sy prediking aan die heidene het Hy gesê, “Want 

Die Tien Gebooie in die Nuwe Testament

Genade, Geloof en die Wet in sy bloed as ’n versoening deur die geloof” 
(Romeine 3:24-25). Maar bloot omdat geloof 
deur God vereis word, beteken nie dat ons 
verlossing kan verdien deur geloof te hê nie.

Ons verdien ook nie verlossing deur werke 
nie. Maar, soos die baie skrifgedeeltes wat 
in hierdie boekie aangehaal word, verwag 
God duidelik geloof en gehoorsaamheid in 
diegene aan wie Hy die gawe van die ewige 
lewe sal offer. Diegene wat gehoorsaamheid 
aan God se wette teenstaan, kies om sekere 
stellings wat Paulus maak te beklemtoon en 
ander wat sy bedoeling verduidelik, heeltemal 
te ignoreer.

Paulus se bespreking van geloof en werke 
in Romeine 3 is een so ’n gedeelte. In vers  
28 lees ons, “Ons neem dus aan dat die 
mens geregverdig word deur die geloof son-
der die werke van die wet.” Paulus praat van 
aanvanklike regverdigmaking—Christus se 
dood wat ons vorige oortredinge dek en God 
wat ons berouvolle besluit om te verander, 
aanvaar. Hy wys dat ons nooit vergifnis kan 
verdien nie.

Maar dit het niks te doen met die manier 
waarop ons veronderstel is om te lewe nie. 
Dit het hoegenaamd geen invloed op die be- 
langrikheid van God se wet as die riglyn vir 
ons gedrag nie. Paulus praat slegs oor “son-
des … wat tevore gedoen is,” “ongestraf laat 

bly” (vers 25) sodat ons met ons lewens kan 
aangaan as gehoorsame dienaars van God.

Om seker te maak dat ons dit verstaan, sê 
Paulus in vers 31: “Maak ons dan die wet tot 
niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteen-
deel, ons bevestig die wet.”

Paulus wil hê dat ons moet verstaan 
dat hy nie eens daarop dui dat God se wet  
nietig of afgeskaf is nie. Inteendeel, sonder 
die wet sou ons geen begrip hê van wat 
sonde is of nie is nie, want “deur die wet 
is die kennis van sonde” (vers 20). Onthou, 
vir sonde om te kan bestaan, moet daar ’n 
wet wees, want “sonde is wetteloosheid”  
(1 Johannes 3: 4).

Daarom sê Paulus op een vlak dat die 
konsep van God se “genade” of vergifnis 
bepaal dat Sy wet steeds in werking is en 
dat sonde daardie wet oortree. God se 
genade deur geloof vereis ’n wet wat die 
sondes definieer wat vergewe moet word. 
Op ’n ander vlak moet ons besef dat geloof 
behoorlike gehoorsaamheid moontlik maak. 
So, om Paulus te herhaal, “Maak ons dan die 
wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! 
Inteendeel ons bevestig die wet.”

Weereens, om meer te wete te kom oor 
hierdie onderwerp, versoek of laai ons gratis 
boek The New Covenant: Does It Abolish 
God’s Law? van ons webbladsy af.

Paulus het geleer dat verlossing ’n gawe 
van God is uit genade deur geloof  

(Efesiërs 2:8). Die Griekse woord vir “genade” 
is charis, wat ’n gawe of guns beteken. In die 
Nuwe Testament kan dit óf verwys na God se 
gawe van barmhartigheid, óf na Sy genadige 
guns.

Paulus maak dit regdeur sy geskrifte dui-
delik dat God se genade wat tot verlossing lei, 
“nie uit die werke [is] nie, sodat niemand mag 
roem nie” (Vers 9). Maar Paulus se algehele 
perspektief op Christelike werke word oor die 
algemeen geïgnoreer deur teenstanders van 
gehoorsaamheid aan God se wet.

Kyk na Paulus se perspektief in die vol-
gende vers: “Want ons is sy maaksel, ge- 
skape in Christus Jesus tot goeie werke wat 
God voorberei het, sodat ons daarin kan 
wandel” (vers 10). Diegene wat die redes dat 
ons God se “maaksel” is, en ook hoekom ons 
“geskape in Christus Jesus tot goeie werke” 
is, en waarom ons “daarin kan wandel” 
ignoreer, mis ’n groot deel van Paulus se 
boodskap.

Let op Paulus se korrelasie van gehoor-
same werke, wat verband hou met verlos-
sing, met God se werk in ons, wat ons in staat 
stel om Sy doel in ons te bereik. “Daarom, 

my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam 
gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen 
nie, maar baie meer nou in my afwesig- 
heid, 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” 
(Filippense 2:12-13).

Sekerlik is vergifnis en verlossing gawes 
van God. Hulle kan nie verdien word nie. As 
mense besit ons niks van voldoende waarde 
om te betaal vir die vergifnis van ons sondes 
en ons verlossing nie. Jesus sê egter prontuit 
vir ons dat “as julle jul nie bekeer nie, sal julle 
almal net so omkom” (Lukas 13:3, 5). Deur 
bekering verdien ons nie verlossing nie, maar 
bekering is ’n voorvereiste vir verlossing.

Bekering is om weg te draai van sonde en 
om wettelose gedrag te versaak (1 Johannes 
3:4). Ons kan nie die Heilige Gees ontvang 
en bekeer word tensy ons gewillig is om 
tot bekering te kom en as wetsgehoorsame 
mense te leef nie (Handelinge 2:38).

Geloof is nog ’n voorvereiste vir verlossing. 
Ons lees dat “sonder geloof is dit onmoont- 
lik om God te behaag” (Hebreërs 11:6). 
Ons word “deur sy genade sonder verdien-
ste geregverdig deur die verlossing wat in  
Christus Jesus is. Hom het God voorgestel 
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ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk 
het nie—om die heidene tot gehoorsaamheid te bring” (Romeine 15:18). 
Paulus het persoonlik die gebooie van God gehoorsaam en dit aan Jode 
en heidene geleer.

Petrus en Johannes leer gehoorsaamheid

Die apostel Johannes definieer sonde duidelik en sê vir ons “sonde is 
wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). Soos Paulus, beskryf Johannes die hei-
liges as “hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar” 
(Openbaring 14:12). Hy gee ons ook hierdie ernstige waarskuwing: “Hy 
wat sê: Ek ken Hom—en sy gebooie nie bewaar nie—is ’n leuenaar en in 
hom is die waarheid nie” (1 Johannes 2:4).

Petrus lewer ’n soortgelyke waarskuwing: “Want as hulle, nadat hulle 
deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmet-

tinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat 
verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die 
eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtig- 
heid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle af- 
keer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is” (2 Petrus 2:20-21).

In die laaste hoofstuk van die Bybel herinner Jesus Christus deur die 
apostel Johannes (sien Openbaring 1:1) ons aan die uiterste belang van 
God se gebooie tot ons ewige lewe: “Salig is die wat sy gebooie doen, so- 
dat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte 
in die stad” (Openbaring 22:14).

Dit is belangrik dat ons glo wat Jesus en Sy apostels gesê het oor hulle 
eie siening van die gebooie van God. Sodra dit vir ons duidelik is, kan die 
redenasies van mense ons nie afskrik om daardie gebooie uit die hart te 
respekteer en te gehoorsaam nie.

God het vir Moses gesê, “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). En Jesus het 
gesê, “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).

Onthou die raad in die eerste Psalm: “Welgeluksalig is die man wat 
nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die 
sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in 
die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees 
soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd 
en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voor-
spoedig uit” (Psalm 1:1-3).

Die keuse is ons s’n

Elke persoon moet kies of hy die lewende God wat vir ons die Tien 
Gebooie gegee het, sal gehoorsaam. Sy standaarde kan die riglyne vir ons 
gedagtes wees, die maatstaf vir ons gedrag. Hulle kan ons gedagtes en 
harte vorm. Of ons kan hulle ignoreer en ’n ander rigting kies.

Wanneer ons besluit, moet ons Jesus Christus se woorde onthou, “Maar 
as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie” (Matteus 19:17). 
God vermaan ons in Deuteronomium 30:15-19 om ons keuse te oorweeg: 
“Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en 
die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te 
hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge 
te hou … die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorge-
hou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag.”

Die Tien Gebooie in die Nuwe Testament

Jesus het 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 die 
duidelike definisie van liefde in die Tien 
Gebooie vervang deur ’n nuwe godsdiens- 
tige beginsel, dat liefde alleen ons lewens 
kan lei?

Vervang hierdie nuwe gebod die Tien 
Gebooie en alle ander Bybelse wette? Jesus 
het duidelik hierdie fundamentele vraag 
beantwoord toe Hy gesê het, “Moenie dink 
dat Ek gekom het om die wet of die profete 
te ontbind nie” (Matteus 5:17).

Baie mense wat in Christus glo as hulle 
Verlosser, glo egter ook dat hierdie nuwe 
gebod hulle bevry van enige verpligting om  
God se wette te gehoorsaam. Hulle verstaan 
verkeerdelik wat Jesus gesê en bedoel het. 
Die Heilige Skrifte, in die Ou en Nuwe Tes-
tamente, leer dat ons mekaar moet liefhê 
(Levitikus 19:18). Jesus het nie liefde as ’n 
nuwe beginsel bekendgestel nie. Dit was 
reeds in die Bybel en ’n fundamentele deel 
van God se opdrag aan antieke Israel.

Wat was dan nuut in Christus se “nuwe 
gebod”? Let op Sy bewoording. Hy het 

gesê ons moet “mekaar liefhê; soos Ek julle 
liefgehad het …”

Wat nuut was, was Sy eie voorbeeld van 
liefde! Die hele wêreld het, in Christus, ’n 
perfekte voorbeeld van die liefde van God in 
Christus se perfekte voorbeeld van liefde-
volle gehoorsaamheid. Christus het ons so 
liefgehad dat Hy Sy eie lewe vir ons opgeof-
fer het. Hy het self verduidelik, “Groter liefde 
het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe 
vir sy vriende gee” (Johannes 15:13).

Jesus het gekom as die lig van die 
wêreld om die toepassing en praktyk van 
die koninklike wet van liefde te illlumineer. 
Ons het nie meer ’n verskoning om te sê 
ons verstaan nie wat om te doen of hoe om 
dit te doen nie. Jesus het gedemonstreer 
waaroor liefdevolle gehoorsaamheid gaan: 
“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 voldoen aan Jesus se nuwe 
gebod wanneer ons elke gebod van God 
gehoorsaam op ’n werklike liefdevolle wyse 
en gewillig is om ons lewens te waag ter 
wille van ander.

Christus se Nuwe Gebod
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