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KONINKRYK. SUPPLEMENT 12 
 

[DIE WET] 

DE WET IN DIE BYBEL 

 

Het woord “wet” (Hebreeus: Tora, Grieks: nomos) in die Bybel het verskillende betekenisse.  
 

Ten einde die brief aan die Romeine goed te verstaan, moet ons die verskillende betekenisse van die woord “wet” goed 

van mekaar onderskei.  
 

 

1. Die wet is God se absolute vereiste vir die verlossing  

en God se absolute standaard vir die veroordeling.  
 

 (1) Die wet as openbaring van die regseis van God.  

Die God van die Bybel is absoluut heilig (afgesonder van die sonde) en absoluut regverdig (toegewyd aan geregtigheid) 

en eis daarom dat mense ook absoluut heilig en absoluut regverdig moet wees. In die volgende Bybelgedeeltes verwys 

“die wet” veral na God se vereiste vir  die regverdiging (verlossing). In absolute sin is die wet God se absolute vereiste 

vir  verlossing, God se absolute reël hoe om te lewe en God se absolute standaard vir die oordeel en verdoemenis. 

Omdat die God van die Bybel absoluut heilig en regverdig is, eis Hy: 

• dat alle mense ’n volmaakte (100%) heilig en regverdig staat (posisie) in sy oë moet hê. “Wees julle dan volmaak, 

soos wat julle hemelse Vader volmaak  is” (Matteus 5:48) 

• dat alle mense volmaak (100%) heilig en regverdig moet lewe in sy oë. “Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, 

moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees” (1 Petrus 1:15-16) 

• dat alle sondes volledig (100%) veroordeel en gestraf moet word. “God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, 

ook oor alles wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad” (Prediker 12:14).  

Die volmaakte God kan nie, wil nie en sal niks minder eis (tevrede wees) as hierdie volmaakthede nie. Elke vorm van 

“sonde” mis God se doel. Elke onvolmaaktheid is wetteloosheid (1 Johannes 3:4) en plaas die mens onder God se  

veroordeling en straf (Galasiërs 3:10; Jakobus 2:10)!  
 

Die wet van God is nooit soos die wet van mense, waar ’n mens met ’n syfer 6½ (of 5) uit 10 nog kan slaag nie. Met 

betrekking tot God se wet is jy alleen 100% volmaak of faal jy 100%. Jy is of volmaak gered (geregverdig, salig, 

verlos), of jy is volkome verlore (gedoem). Al jou sonde is vergewe en jy is ’n kind van God, of jy is heeltemal nie 

vergewe nie en geen kind van God nie.  
 

Geen mens op die aarde of in die geskiedenis sal ’n manier vind om so volmaak soos die wet van God te word nie. Geen 

mens kan die toets vir die regverdiging (verlossing) slaag nie. “Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid 

van God nie” (Romeine 3:23).  
 

As die God van die Bybel nie ’n mens uit genade en deur geloof red nie, kan geen mens gered (geregverdig, verlos) 

word nie. Alleen as God aan hulle die (100%) volmaakte heilige en  regverdige  staat (wetlike posisie) in Jesus Christus 

skenk, is hierdie mens gered. “Aan God is dit te danke dat julle in Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die 

wysheid wat van God kom: die vryspraak (geregtigheid), die heiliging en die verlossing” (1 Korintiërs 1:30). “Want 

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met 

Christus, deur God vrygespreek (geregverdig) kan wees “(2 Korintiërs 5:21). 
 

Die “wet” is dus God se absolute vereiste vir die verlossing en tegelyk die absolute standaard vir die veroordeling. Dit is 

die betekenis van die woord “wet” in Romeine 2:14-15; 3:19-21a; 4:13-15; 6:14-15; 7:1,4,6; 8:3,4,7; 10:4-5; en in 

Galasiërs 2:19,21; 3:2,5,10-13; 5:18.  
 

 (2) Die wet as die openbaring van God se karakter en wil.  

“Die wet” is ’n volmaakte uitdrukking van God se karakter en wil. Dus, die wet is God se natuur uitgedruk in gebooie!  

Dit bestaan uit die morele gebooie, onderrigtings, prinsipes en voorbeelde in die Bybel, in kort, die hele Bybel. Die wet 

is die aard van God uitgedruk in (morele) gebooie!  
 

In absolute sin is die wet God se absolute vereiste vir die verlossing, God se  absolute reël hoe om te lewe en God se  

absolute standaard vir die oordeel. Die wet vereis volmaakte gehoorsaamheid (Galasiërs 3:10; 5:3; Jakobus 2:10;  

1 Johannes 3:4).  
 

Vóór die sondeval sou die wet die besit van die ewige lewe in stand hou (Levitikus 18:5;  Romeine 7:10; 10:5;  

Galasiërs 3:12).  
 

Ná die sondeval kan die wet sondaars en ongelowiges nie verlos nie, omdat sondaars en ongelowiges hulle nie vir   

100% aan die wet onderwerp nie of kan onderwerp nie (Romeine 8:7-8). Ná die sondeval kan selfs gelowiges 

(Christene) die wet nie volmaak hou nie (Jakobus 2:10; 1 Johannes 1:8,10), selfs as God se heiligheid en geregtigheid 
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dit eis (Levitikus 18:5). God sal geen enkel mens in die menslike geskiedenis en in die wêreld regverdig deur hulle 

werke van die wet nie (Romeine 3:19-20,28; Galasiërs 2:16)!  
 

  (3) Die wet as middel tot regverdiging is ’n vloek vir elke mens. 

“Die wet” as God se eis vir die verlossing en standaard vir die oordeel is aan Adam gegee vóór die sondeval (Genesis 

2:16-17). Dit is ook in die hart van alle mense geskryf (Romeine 2:14-15; 1:32) sodat daar geen enkele verontskuldiging 

is nie (ANV: Niemand kan hom verweer nie)(Romeine 3:19).  
 

De wet is in geskrewe formaat deur middel van Moses aan die volk van Israel gegee (Levitikus 18:5; Deuteronomium 

4:1; 6:24; Nehemia 9:29; Esegiël 20:11,13,21; Romeine 10:5).  
 

Maar ná die sondeval het die mens die besit van die ewige lewe verloor en kan hy dit nie terugwen deur die wet te hou 

nie. Geen mens (behalwe Christus) kan die wet volmaak hou nie. Om te probeer om die wet te hou is ’n vloek, waarvan 

alleen Jesus Christus ’n mens kan bevry (verlos) (Galasiërs 3:10-25).  
 

 (4) Die wet as die hele Ou-Testamentiese openbaring of verbond.  

Vir  die Jode wat gedurende die Nuwe-Testamentiese periode geleef het, was “die wet” die hele Ou Testament, veral die 

vyf wetboeke van Moses. Die wet was die absolute heilige en regverdige eis of vereiste van God wat uitgedruk is in die 

morele wette, die seremoniële wette en die burgerlike wette van Israel. Die Joodse geleerdes (rabbi’s) het hierdie wette 

verder met 613 tradisionele interpretasies uitgebrei.  

• Die morele wette (die Tien Gebooie) het die mense gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer hoe hulle as 

God se verloste volk heilig en regverdig behoort te lewe in hul verhouding tot God en tot ander mense.  

• Die seremoniële wette (met betrekking tot heilige mense, heilige plekke, heilige tye en heilige handelinge) het die 

mense gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer hoe hulle tot God behoort te nader, Hom behoort te aanbid en 

te dien.  

• De burgerlike wette (met betrekking tot die konings en regters, die strafwette en eiendomsregte, oorlogswette en 

huwelikswette, ens. het die mense gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer hoe hulle as God se teokratiese 

volk (Israel) onder die heidense volke behoort te funksioneer.  
 

Maar die Jode het ten onregte geglo dat die onderhouding van al hierdie wette hulle in die oë van God sou regverdig 

(hulle sou red, salig maak, verlos). Mense moes dus verlos word van die Mosaïese Wet” in hierdie sin (en van elke wet 

wat tot ’n voorwaarde vir die verlossing gemaak is). Die Mosaïese Wet word “die skuldbewys met hulle eise wat teen 

mense gerig was” (Kolossense 2:14) of “die letter van die wet” (2 Korintiërs 3:6) genoem ( Romeine 7:6;  Galasiërs 

3:10; 5:3; Hebreërs 7:12,16,18-19,22; 8:5-13; 10:1-4).  
 

 (5) Die wet soos dit deur die baie interpretasies en tradisies van die Joodse leraars uitgebrei is. 

Sien “die tradisie van die oudstes” in “die gelykenis van ’n blinde wat ’n blinde lei” in handleiding 11, les 25 (Matteus 

15:6-9; 23;4; Lukas 6:39-42). Jesus Christus en die apostels het die interpretasies, tradisies en toevoegings wat die 

Joodse geleerdes aan die wet van God in die Bybel gemaak het, verwerp (Matteus 15:6-9; 23:4; Handelinge 15:1,10;  

Galasiërs 5:1-4). Die honderde godsdienstige wette wat godsdienstige leiers en leraars gemaak het, het God nie behaag 

nie en kan geen mens van hulle sondes verlos nie!  
 

 (6) Die wet soos uitgelê deur moderne wettiese mense. 

Daar is mense wat leer dat ’n gelowige alleen moet sterf met betrekking tot die seremoniële wet as voorwaarde vir die 

verlossing (volgens hul uitleg van  Romeine 7:4,6). Volgens hulle is “die Ou-Testamentiese letterlike wet”, wat 

niemand kan hou nie, verplaas deur “die Nuwe Testamentiese geestelike wet” (die evangelie), wat elke  mens kan hou! 

Dit word ’N CHRISTUS PLUS EVANGELIE genoem (wat verwerp moet word) (sien  Galasiërs 1:6-9). Volgens hulle 

bestaan hierdie  geestelike wet uit GELOOF PLUS EVANGELIESE GEHOORSAAMHEID. Die gevolg is dat hulle 

glo dat ’n mens alleen gered word as hy nie alleen in Jesus Christus glo nie, maar OOK as hy hom aan die morele 

gebooie hou!  
 

Hul boodskap is dat die verlossing absoluut afhanklik is van GELOOF PLUS IETS WAT DIE GELOWIGE MOET 

DOEN. Daarom maak hierdie Christene die volgende toevoegings aan die wet ’n absolute vereiste vir verlossing:  

• Aansluit by hul kerkgenootskap (wat volgens hulle die enige ware Kerk is)  

• met water gedoop word op hul voorgeskrewe manier wat volgens hulle die enige juiste manier van doop is) 

• blyk gee dat hulle met die Heilige Gees gedoop is deur in vreemde tonge te spreek 

• ’n bepaalde soort geheiligde lewe lei (hulle onthou van bepaalde verhoudings, bepaalde aktiwiteite en die eet van 

bepaalde soorte voedsel wat hulle as “onrein” beskou)  
 

De brief aan die  Romeine verwerp al hierdie  voorstellings. Mense word gered (verlos), nie omdat hulle iets doen nie, 

maar omdat God in Christus die absolute noodsaaklike vir  mense in die plek van mense gedoen het (sien Efesiërs 2:8-

9)! Hoewel die hou van die wet niemand salig maak nie, druk verloste mense in dankbaarheid hul verlossing uit deur te 

lewe in ooreenstemming met die morele wet van God. Die Tien Gebooie is nooit gegee as ’n middel om verlos (salig) te 

word nie, maar as ’n riglyn hoe verloste mense in dankbaarheid en met oorgawe behoort te lewe (sien Eksodus 20:1-2).  
 

 (7) Die wet is alleen deur Jesus Christus heeltemal vervul. 

Die doel van die eerste koms van Jesus Christus (sy lewe, lyding, sterwe en opstanding) was om God se heilige en  

regverdige  eis vir die verlossing van mense te vervul (Matteus 3:15; 5:17; Johannes 4:34; 17:4; 19:30).  
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• Die wet as regseis. Hy het al die wette van God vervul in die sin van God se absolute heilige en regverdige eis vir 

die verlossing, as reël hoe ’n verloste mens behoort te lewe en as standaard vir die veroordeling van ongelowiges 

Die wet as skaduwees. Hy het al die wette vervul in die sin van alle Ou-Testamentiese skaduwees (Hebreërs 9:8-10; 

10:1; Kolossense 2:17), alle (Mosaïese) instellings as bv. die priesterskap, die tempel aanbidding, die godsdienstige 

feeste en vasdae, die besnydenis, die offerandes, die gawes en tiendes, die reinigingswette en voedselwette. God het 

die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom” (Johannes 1:16). 

• Die wet as profesieë. Hy het alle Ou-Testamentiese profesieë (sien handleiding 3, supplement 15), aangaande die 

komende (verwagte) Messias vervul.  

Kortom, Jesus Christus het die hele wet vervul (Matteus 5:17).   
 

Deur sy dood en opstanding het Jesus Christus: 

• die hele Wet (en die Profete) vervul (Matteus 5:17) 

• die wet verander ( Hebreërs 7:12) 

• die wet tersyde gestel ( Hebreërs 7:18-19) 

• die wet verouderd verklaar ( Hebreërs 8:13) 

• die wet met al sy bepalings opgehef (geskrap, uitgewis)(Kolossense 2:14) 

• en die wet met sy bepalings afgeskaf (tot niet gemaak)(Efesiërs 2:14-15)!  
 

Jesus Christus het gekom om die mense wat voorheen onder die vloek (en slawerny) van die wet gestaan het vry te koop 

sodat hulle die genade en die status van kinders van God mog ontvang ( Galasiërs 3:13-14; 4:5). In kort, Jesus Christus 

het gekom om mense vry te koop van God se wet in die sin van God se absolute vereiste vir  die verlossing 

(regverdiging, aanvaarding) en God se  absolute standaard vir die oordeel (en verdoemenis).  
 

 

2. Die wet as God se geestelike onderrig  

en morele gebooie hoe om as God se verloste volk te lewe. 
 

In die volgende Bybelgedeeltes verwys “die wet” nie primêr na God se vereiste vir die regverdiging (verlossing) nie, 

maar na God se vereiste vir die heiliging, dit wil sê, sy vereiste hoe om as God se verloste volk te lewe. Die wet bestaan 

uit God se onderwysings in die Bybel, veral uit God se morele gebooie.  
 

 (1) Die wet as lig wat kennis van die sonde gee (en so die noodsaaklikheid van verlossing openbaar). 

Die morele wet (bv. Die Tien Gebooie) leer mense die sonde ken ( Romeine 7:7).  

• Enersyds openbaar die morele wet die kenmerk van God, sy heiligheid, regverdigheid, goedheid, en geestelike 

natuur.  

• Andersyds openbaar die morele wet die kenmerke van die mens, sy onheiligheid, onregverdigheid, verdorwenheid 

en ongeestelike natuur ( Romeine 7:12,14).  

Daarom lei die morele wet die mens tot Christus en die verlossing van sy sondes. Die skitterende witheid van die 

morele natuur van God en sy geestelike wette bring die duistere swart van die verdorwe natuur van die mens en sy 

ongeestelike aard heeltemal aan die lig ( Galasiërs 3:19-25; 1 Timoteus 1:8-11; Hebreërs 8:10)!  
 

 (2) Die wet as instrument wat die sondige natuur tot lewe prikkel  

      (en so ’n besef van verdorwenheid gee).  

Die morele wet is heilig, regverdig, goed en geestelik (Romeine 7:12,14) en kan dus nie die oorsaak van die sonde wees 

nie. Die oorsaak van die sonde is die sondige natuur van die mens. Die sondige natuur gebruik die wet as instrument om 

sondige begeertes in die mens te prikkel en op te wek. Sodra ’n mens aandag gee aan die morele wet, word sy sondige 

natuur ’n magtige tiran in sy liggaam en ’n verskriklike werklikheid in sy gewete (Romeine7:8-11). Die sondige natuur 

wek die sondige hartstogte in die lede van mens op om vrug te dra vir die dood (Romeine 7:5; sien Galasiërs 6:19-21).  
 

Hoe meer die mens probeer die morele wet te hou, hoe meer gaan hy sy volkome morele en geestelike verdorwenheid 

besef en ervaar (sien  Romeine 7:14-15). So “sterf” die mens aan sy inbeelding dat hy “goed” is, verloor hy sy valse 

sekerhede en kom in ’n toestand van ellende en gevaar van die ewige verdoemenis ( Romeine 7:9b). 
 

 (3) Die wet as God se standaard vir ’n heilige en regverdige lewe  

      (hoe om as ’n verloste mens te lewe).  

Hoewel ’n gelowige (Christen) nie meer “onder die wet” is, dit wil sê, hy is nie langer onderworpe aan God se absolute 

vereiste vir die verlossing en God se absolute standaard vir die veroordeling ( Romeine 6:14) nie, is hy nie vrygestel van 

God se standaard om te lewe as ’n verloste mens (naamlik, hy is nie vrygestel van die morele wet nie). 
 

God se Woord as die wet. ’n Gelowige mens verlang dat God sy oë open om die wonders van “sy wet” (die Bybel) te 

aanskou, daaroor na te dink en te gehoorsaam ten einde vrede en stabiliteit in sy lewe te vind (Psalm 119:18, 

97,136,165). Die Woord van God wat verkondig en geleer word, gehoor, gelees en gehoorsaam word, word “die 

volmaakte wet van die vryheid” genoem (Jakobus 1:25). Die morele gebooie, onderwysings, prinsipes en voorbeelde in 

die Bybel, in kort, die hele Bybel, is ’n uitdrukking van die karakter en die wil van God. Dus, die wet is die aard van 

God wat uitgedruk word in gebooie en onderwysings! Die wet is dus ook ’n volmaakte manier waarop die kinders van 

God as God se kinders kan lewe. Lewe in ooreenstemming met die wet (die Bybel) is die manier om egte vryheid in jou 

gewete en lewe te ervaar. 
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Die Tien Gebooie as die wet. Direk nadat God sy volk vrygekoop (verlos) het van die slawerny in Egipte en na 

vryheid gelei het, het Hy aan hulle die Tien Gebooie gegee (Eksodus 20:1-17). God het hulle nie die wet as ’n vereiste 

vir verlossing gegee nie. Dit sou sy volk gebring het van die slawerny onder die juk van die sonde tot die slawerny 

onder die juk van die wet.  
 

Hy het hulle die Tien Gebooie gegee as die weg om hul vryheid en hul verloste toestand te handhaaf! Lewe binne die 

grense van God se  morele wette is die enige moontlike manier om ware vryheid te bly ervaar en die ware vryheid ’n 

konkreet vorm te gee! Die morele wet van God is dus nie ’n middel om mense te verslaaf of om mense te red (verlos, 

regverdig) nie, maar ’n middel om die verloste en bevryde lewe uit te leef!  
 

Die koninklike wet as die wet. Volgens die Bybel is “die koninklike wet” die liefde (Jakobus 2:8). “Wie sy 

medemens liefhet, voer die hele wet van God uit” ( Romeine 13:8). Die liefde is die vervulling van die wet, omdat wat 

die Tien Gebooie op ’n negatiewe wyse uitdruk, druk die liefde op ’n positiewe manier uit. Die liefde verander: “Jy mag  

nie ...” in “Jy moet ...!” ( Romeine 13:8-10). Die wet beskryf hoe om God, jou naaste en jouself lief te hê (Markus 

12:30-31;  Romeine 13:10;  Galasiërs 5:14; 6:2; Jakobus 2:8) en hoe om heilig en regverdig te lewe in dankbaarheid vir   

wat God vir jou gedoen het.  
 

 (4) Die wet as God se enigste grens vir die vryheid. 

Gelowiges “moet so praat en handel as mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak (Grieks: eleutheria, 

die teenoorgestelde van douleia: slawerny)” (Jakobus 2:12). Die wet van God gee vryheid van allerlei vorms van 

slawerny. Die wet en die vryheid is onafskeibaar met mekaar verbind! Alleen die volmaakte wet lei tot die volmaakte 

vryheid. Daar bestaan nie so iets as “vryheid sonder die wet van God” nie. Die wet van God bestaan uit die Bybel en 

God se  morele wette! Die wet van God is “volmaak” (Jakobus 1:25) omdat die wet die aard van God uitdruk in 

Gebooie en ook omdat die wet die beste middel is om aan die (wedergebore) aard van die mens uitdrukking te gee! 

Daar bestaan gewoonweg geen ware vryheid sonder dat jy leef in ooreenstemming met die aard van God wat uitgedruk 

word in God se morele gebooie nie! Christene moet in ooreenstemming met God se Gebooie lewe en sal ook in 

ooreenstemming met God se  Gebooie geoordeel word.  
 

Ongelowige mense wil alleen “vryheid” hê. Hulle wil vry wees van allerhande reëls wat deur hul ouers, die gemeenskap 

en hul godsdiens opgelê word. Hulle wil vry wees om  te doen wat hulle wil en te eksperimenteer met sonde soos vry 

seks, dwelmmiddels, geld, eer en mag, ens. Maar hierdie soort vryheid van alle grense lei alleen maar tot verslawing 

aan al hierdie sondes.  
 

Gelowiges word wedergebore deur die Woord van die waarheid (Jakobus 1:18) en God het sy wette in hulle hart en 

verstand geskryf ( Hebreërs 10:16). Gelowiges het hulself uit vrye wil verbind aan die God van die Bybel en aan die 

wette van God in die Bybel. Hulle wil, kan en sal God en sy Gebooie gehoorsaam. Hulle vind die grootste vryheid juis 

deur gehoorsaam te wees aan God en sy wette binne die grense van sy wette! Vir Christene is daar geen vryheid sonder 

verbondenheid aan God se wet nie! Gehoorsaamheid aan God se wet is hoe Christene hul liefde vir God vorm gee. 

“Jesus het gesê, “Wie My opdragte het en dit uitvoer - dit is hy wat My liefhet, en wie My liefhet, hóm sal My Vader 

liefhê; en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” “As iemand My liefhet, sal hy My Woorde ter harte neem; 

en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon” (Johannes 14:21,23). Hierdie  

gehoorsaamheid aan die Gebooie van God maak hulle waarlik vry (Johannes 8:31-32,36; sien Handelinge 5:32).  
 

Elke vorm van ongehoorsaamheid aan die wet van God is dieselfde as spreek teen die wet van God, kritiek hê op die 

wet van God en die wet van God as “verkeerd” veroordeel. Ongehoorsaamheid aan die wet van God beteken dat hierdie  

mens God as Wetgewer en Regter verplaas (Jakobus 4:11-12). God, die Wetgewer en Regter, sal alle mense uiteindelik 

oordeel met “die wet van die vryheid” (Jakobus 2:12) dit wil sê, met die onderwysings van die Bybel en veral met die 

morele wette in die Bybel.  
 

 

3. Die wet as ’n prinsipe of reël.  
 

In die volgende Bybelgedeeltes beteken “wet” ’n prinsipe of reël.  
 

 (1) Die wet van die werke (Romeine 3:27). 

“Die wet van die werke” is die prinsipe wat verwag dat ’n mens geregverdig (verlos, gered) sal word deur sy eie 

pogings om die Wet van Moses te onderhou. ’n Dergelike prinsipe lei alleen maar tot trots op homself wees (sien 

Efesiërs 2:8-9). 
  

 (2) Die wet van die geloof (Romeine 3:27). 

“De wet van die geloof” is die prinsipe dat geloof in Jesus Christus en sy volbragte verlossingswerk vereis word vir die 

regverdiging (verlossing). Alleen hierdie prinsipe hou ’n mens nederig.  
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 (3) Die wet van die sonde (Romeine 7:21,23ac,25b; 8:2). 

“De wet van die sonde” is die sondige en verdorwe natuur van die mens wat fungeer as ’n wet of onbuigsame prinsipe 

in hom. Die is ’n mag wat die Christen dwing, domineer en beheers. Paulus sê nie dat ’n Christen altyd sondig nie, maar 

hy sê wel dat die sondige natuur in die Christen ’n mag is waarvan hy hom nie kan bevry (losmaak) nie.  
 

Telkens weer daag die sondige natuur die menslike wil uit, weerstaan sy toewyding en verander die goeie voornemens 

van die Christen in kwaad. Telkens wanneer die Christen iets goeds wil doen, wek sy sondige natuur die kwaad in hom 

op en belaag hom van alle kante met die doel om hom te verslind (sien 1 Petrus 5:8). “Die sonde lê aan die deur”, 

begeer om die mens te oorrompel (sien Genesis 4:7) en sy goeie dade in kwaad te verander. Die wet van die sonde (dit 

wil sê, die sondige natuur) is veral werksaam in die lede van die menslike liggaam ( Romeine 6:13,19; 7:14,17,20). Die 

wet van die sonde bly ’n werklikheid in die Christen totdat hy uiteindelik bevry word van “die liggaam van hierdie  

dood” ( Romeine 7:24; 1 Korintiërs 15:54-57), dit wil sê, totdat sy liggaam bevry word van sy teenwoordige toestand 

wat onderhewig is aan die verwoestings van sy sondige natuur en die dood.  
 

Nie-Christene is nie vry van die absolute dominerende en verslawende mag van hul sondige natuur (die ou mens of die 

liggaam van die sonde)(Romeine 6:6) nie. Hoewel Christene eens en vir altyd bevry is van die oorheersende en 

verslawende mag van hul sondige natuur, is hul sondige natuur nog aanwesig as ’n dwingende mag in hul liggaam 

(Romeine 6:7; 7:18; 8:2). Die sondige natuur is voortdurend in konflik met die Heilige Gees in die Christen ( Romeine 

6:13,19; Galasiërs 5:16-23). Maar ware Christene kies steeds daarvoor om deur die Heilige Gees en nie deur hul 

sondige natuur beheers te word nie (Romeine 8:9,13). Telkens weer weerstaan die Christen die versoeking om 

gelykvormig aan die sondige wêreld te word en kies hy om getransformeer (verander) te word na gelykvormigheid aan 

Jesus Christus (Romeine 12:1-2; Kolossense 3:10).  
 

 (4) Die wet van die verstand (Romeine 7:23b). 

“Die wet van die verstand” is die wedergebore natuur van die Christen (i.e. “de innerlike mens” of natuur van die 

Christen)(Romeine 7:22), wat fungeer as ’n ander wet of mag wat die gelowige dwing, domineer en beheers. Anders 

gestel, “die wet van die verstand” is die Heilige Gees wat in die Christen woon. Telkens weer verlang die wet van die 

verstand met grote vasberadenheid om die goeie te doen, dit wil sê, om God se morele wet (Romeine 7:16,22,26) en 

“die vorm of patroon van die leer (Grieks: tupos didachés) waaraan Christene oorgee is” te gehoorsaam (Romeine 

6:17).  
 

 (5) Die wet van die Gees van die lewe (Romeine 8:2). 

“Die wet van die Gees” fungeer as ’n wet of mag wat alle aspekte van die lewe van ’n Christen vernuwe, lei en beheer.  
 

 (6) Die wet van die sonde en van die dood (Romeine 8:2). 

“Die wet van die sonde en die dood” is dieselfde as “die wet van die sonde” in  Romeine 7:21,23ac,25b. 
 

 (7) Die wet van die geregtigheid (Romeine 9:31). 

“Die wet van die geregtigheid” is die regverdiging in die oë van God of die verkryging van die geregtigheid van God. 

Enersyds was die verkryging van geregtigheid in die oë van God ’n uiters belangrike saak vir die Jode. Hulle het gejaag 

om die regverdiging in God se oë te verkry deur die werke van die wet. En tog het hulle gefaal om hierdie geregtigheid 

te verkry. Die Jode het nooit die geregtigheid van God verkry deur die wet te gehoorsaam nie of deur die werke van die 

morele wette, die seremoniële wette en die burgerlike wette uit te voer nie.  
 

Andersyds was hierdie geregtigheid nie belangrik vir die nie-Jode nie. Hoewel die nie-Jode geïnteresseerd was in 

morele aangeleenthede, het hulle nie na die regverdiging in God se oë gejaag nie. En tog het die nie-Jode die 

geregtigheid van God verkry deur hul geloof in die Here Jesus Christus en sy volbragte verlossingswerk.  
 

 (8) Daarteen rig die wet hom nie (Galasiërs 5:23).  

Daar is hoegenaamd niks teen dit wat God bereik in gelowiges (Christene) deur sy Heilige Gees nie. Terwyl daar 

morele wette bestaan teen die dade van die sondige natuur (Galasiërs 5:19-21), is daar geen enkele wet teen die vrug 

van die Heilige Gees nie (Galasiërs 5:22-23)! Dit is ’n geweldige aansporing vir Christene om onder beheer van die 

Heilige Gees te lewe en die vrug van die Gees te dra!  
 

 

 


