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Matteus 5:17-20       9 September 2018 

Tema: Die Christen en die wet. 

 

Ons is reeds vir 10 weke besig om deur die Bergrede te lees (Matteus 5-7 = die 

Bergrede) Jesus is besig om met ‘n skare mense te praat wat Hom gevolg het. 

Sover kon mens agterkom dat Jesus nie soseer besig is met die tema oor hoe ‘n 

mens ‘n Christen kan word nie, nee, Sy prediking op die berg is eerder ‘n lering van 

hoe ‘n Christen behoort te leef.  

• In verse 3-12 het Jesus die karakter van ‘n Christen beskryf. Dit is iemand wat 

afhanklik is van God, sagmoedig, barmhartig, een wat reg en geregtigheid en 

vrede najaag, ensovoorts.  

• In verse 13-16 het Jesus die Christen se funksie in die samelewing uitgespel 

– naamlik dat ons soos sout en lig in hierdie wêreld moet wees. Ons is in 

hierdie wêreld met ‘n spesifieke doel. 

• Vanaf hoofstuk 5:17 tot en met die einde van hoofstuk 6 gaan Jesus nou 

praat oor die karakter van ware geregtigheid. Om hierdie karakter te 

verduidelik verwys Jesus heel tyd terug na die Ou Testament en die profete – 

in besonder na die wet in die Ou Testament. Sy doel daarmee is om vir die 

mense te sê dat dit wat Hy verkondig nie nuwe sake is nie, maar eerder dinge 

waarmee hulle bekend is. Iets het net gebeur dat hulle die wet verkeerd 

verstaan het en dit wil hy graag regstel. (Daarom sal Hy op meer as een plek 

sê: “Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af vir die mense gesê is…Maar, 

Ek sê vir julle…” Sien voorbeelde in 5:21, 27,31,33 en baie meer)  

 

So kom ons kyk na verse 17-20. 

 

Die wet – geld dit nogsteeds? 

 

Ek het al by mense opgetel dat hulle dink die wet van God is irrelevant na Jesus se 

koms na die aarde. Ons moet nie te veel waarde daaraan heg nie, sê hulle. Die tyd 

van die wet het uitgedien geraak. (Een persoon in ons vorige gemeente het selfs vir 

my gevra of ek nie die woordjie “wet” op die power point wil vervang met ‘n ander 

woord nie.)  

 

As mens mooi daaroor dink, dan kom mens gou agter dat “die wet” en “die wil van 

God” eintlik dieselfde saak is. In die wet (bv. in Eks 20) vind ons die wil van God vir 

sy volk. En om die wil van God te doen is tog sekerlik vir elke Christen baie 

belangrik…ons sal nie daaroor stry nie. Maar dis nie net vir Christene belangrik dat 

ons die wil van God doen nie, dit is ook vir die Here God belangrik dat ons as sy 

kinders sy wil sal doen. 

 

Jesus begin in vers 17 om die saak baie duidelik te stel “Moenie dink dat Ek gekom 

het om die wet of die profete ongeldig te maak nie(te ontbind - OAV)…”. Ek het nie 

gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat 
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kry”. (Te vervul - OAV)  Ingeval jy dink dat Jesus gekom het en klaar gespeel het 

met die wet, moet jy hoor: Nee, dit is nie die geval nie.  

 

Waaraan moet ons dink as ons van die “wet” praat? Waarna verwys Jesus in 

Matt 5:17-20? 

 

Daar is drie maniere waarop ons die term “wet” moet verstaan...want daar was drie 

tips wette in die Ou Testamentiese tyd:  

 

Eerstens is daar die “seremoniële wette” van die Ou Testament. Dit was soos die 

woord sê wette wat te doen gehad het met die seremonies van die Joodse volk in 

hulle verbond met die Here. God het hierdie wette vir die volk Israel gegee. Hierdie 

was wette rondom die bring van offers, reinigingswette, vereistes vir priesters, 

sekere rituele oor hoe offers uitgevoer moes word, feeswette en wette rondom 

tiendes. 

 

Tweedens was daar die wet wat bekend staan as die “civil law” wat gehandel het 

oor die lewe van Israel voor die dae van Jesus se koms. Dit was die “huisreëls. Alle 

nasies het siviele wette wat in geskille met landsburgers kan help. Dis as gevolg van 

die oortreding van siviele wette dat die regering mense straf. 

 

Derdens was daar die “moral law”. Die morele wette reflekteer God se karakter. Dit 

is onder andere die wet soos ons dit in die 10 gebooie vind. Dit is nie net dit nie, 

maar ook dit. 

 

Nou, wat die eerste twee tipes wette betref, het daar ‘n einde aangekom toe Jesus 

aarde toe gekom het en aan die kruis gesterf het. 

Ons slag nie langer diere en sprinkel hulle bloed oor voorwerpe om vergifnis van 

sonde by God te soek nie (seremoniele wette). Hoekom nie? Want Jesus, die Lam 

van God, se bloed aan die kruis het vir ons sonde betaal. Hierdie offer was volgens 

die Bybel genoegsaam en het vir eens en altyd vir die sondes van die mens betaal. 

(Heb 10:12) Geen verdere offers is nodig nie. Alles waarheen die seremoniele wette 

gewys het, is afgehandel. 

Die siviele wette is ook vervolmaak met Christus se koms want die Joodse volk sou 

nie langer die enigste volk van God wees nie. Ander nasies wat vroeër as “heidene” 

bekend gestaan het het nou deel geword van die volk van God deurdat hulle Jesus 

as hul Verlosser aanvaar het. God in sy groot genade wou nie langer die Joodse 

siviele wette op almal van toepassing maak nie. (Jesus en Paulus in sy rondreise en 

briewe deel heel dilwels hiermee) 

Die morele wette, egter, geld nog steeds vir ons vandag… want dit wat in die tien 

gebooie staan is belangrik vir enige persoon wat God sy/haar Vader noem. Dit is na 

hierdie wet wat Jesus verwys as Hy sê dat Hy dit nie kom ophef het nie, maar dat Hy 

dit eerder kom bevestig en hulle hul volle betekenis wil laat kry. Daar is geen einde 

aan hierdie wette nie…dis wat Jesus sê in vers 18: “Dit verseker Ek julle: Die hemel 

en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal 

wegval voordat alles voleindig is.” 
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Die morele wet geld dus nog steeds vir ons. Jesus vind dit nodig om hieroor te praat 

omrede die fariseërs die wet verdraai het soos dit hulle gepas het. Kom ons kyk 

daarna: 

 

Die fariseërs het die wet “corrupt” 

 

Die feit dat die mense gehoop het Jesus gaan die wet afwys, was omrede die wet so 

deur die fariseers verdraai is. Ons weet dat die fariseërs die 10 gebooie gevat het en 

meer as 600 wette daarvan gaan maak het. Hulle het elkeen van hierdie 600+ wette 

stiptelik probeer nakom. In hulle oë was hulle en die wetgeleerdes die perfekte 

voorbeeld van iemand wat die wet onderhou. As daar net twee tipes mense in die 

hemel sou kom, sou dit die Fariseers en die skrif (wet) -geleerdes wees. (so het hulle 

gedink)  Maar nou kom Jesus en Hy sê: “Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die 

wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit 

in die koninkryk van die hemel ingaan nie.” Kan ‘n mens dat getrouer aan die wet as 

‘n Fariseër wees? Wat Jesus eintlik sê is dat sy dissipels anders as die Fariseers 

moet wees. 

 

Wat bedoel Jesus? Dit: Die Fariseers het die wet ge-“eksternaliseer” Hulle het op 

uiterlike gehoorsaamheid (outward obedience) gekonsentreer. Solank as wat jou 

gedrag reg was, het dit nie saak gemaak wat in jou gedagtes aangaan nie. Vir Jesus 

is dit egter belangrik wat in ons hart aangaan – daar waar ons gedagtes en dade 

ontspring. Daarom praat hy in die res van hoofstuk 5 oor 6 voorbeelde waar dit nie 

net oor uiterlike gedrag gaan nie maar oor die “hart” van die aanbidder. (een 

voorbeeld: Ons het nie eers egbreuk gepleeg as ons die daad gedoen het nie, nee, 

ons het die gebod reeds oortree as ons na ‘n vrou sou kyk en haar begeer. (:27)  

 

Met al hierdie voorbeelde vat Jesus natuurlik die Fariseers en skrifgeleerdes aan wat 

net op uiterlike dade gekonsentreer het. Vir Hom gaan dit nie net oor die “outward 

act” nie, maar oor die “inward attitude”. 

 

Jesus en die wet 

 

Wat is Jesus se verhouding met die wet?  Soos reeds gelees sê Hy dat Hy die wet 

sy volle betekenis wil laat kry. (Hy het die wet kom vervul - OAV) 

 

Hoe het Jesus dit gedoen? Op drie wyses: Deur Sy lewe, Sy lering (teaching) en 

deur sy sterwe. 

 

Sy lewe: Deurdat Hy die gedagtes en hart by die “dade” bytrek, was Jesus se lewe 

perfek. Nie net Sy dade het daarvan getuig nie, maar ook sy hart. In die sin het 

Jesus die wet volmaak vervul. Voor Hom was daar geen mens wat dit kon doen nie. 

As gevolg van die mens se sonde is daar altyd ‘n getwis tussen gedagtes en dade. 

Met Sy perfekte lewe en voorbeeld laat Hy die wet tot sy volle betekenis kom. 
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Sy lering: Jesus is op hierdie oomblik besig om die skare volgelinge te leer. Dit was 

vir Hom belangrik dat sy lering suiwer sou wees…soos die Vader dit bedoel het. 

Daarom waarsku Hy in vers 19: “Wie dan ook een van die geringste van hierdie 

gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die 

koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog 

geag word in die koninkryk van die hemel. Jesus het dit hier veral oor mense wat 

dink dat die morele wet nie meer belangrik is nie. 

  

Sy sterwe: Maar met sy dood aan die kruis het Jesus ook ‘n ander sy van die “moral 

law” vervul. Wanneer mense destyds die wet oortree het, het die straf van God op 

hulle gerus. Jesus dra egter ons as sondaars se straf wanneer Hy aan die kruis sterf 

en in daardie sin het Hy die wet vervul. Hy het die wet se “vergelding” op Hom 

geneem. There are no more penalty to be paid by me. 

 

 

My en jou verhouding tot die wet. 

 

Die feit dat Jesus die wet kom vervul het, beteken nie dat ek en jy die wet kan 

vergeet nie. Dit is waarteen vers 19 waarsku! 

 

Deur die eeue was daar twee tipes misverstand oor die wet, en dit duur vandag nog 

voort: 

1. Daar is die mense wat dink deur die wet te hou kan ek myself red. 

Dit was die sonde van die Fariseërs en die skrifgeleerdes. As ek net die wet kan 

hou, sal ek in die koninkryk van God kan kom. Mens sal verbaas wees om te weet 

hoeveel mense vandag nog so dink. Jesus probeer ook nie met die Bergprediking ‘n 

nuwe wet daarstel nie…sodat ‘n mens voorkant toe kan sê: Ek het dit alles nagekom 

… en daarom moet ek seker toegelaat word in God se koninkryk. Efesiers 2:8 

herinner ons dat ons uit genade gered word, nie uit verdienste of deur werke nie. 

Romeine 3:20 lees: Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur 

God vrygespreek word nie; inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. 

 

2. Daar is ook ander mense wat glo dat die wet nie meer vir die Christen geld 

nie. 

Ek het al na die groep verwys. Soos reeds genoem is dit teen diesulkes wat Jesus in 

vers 19 waarsku. Hulle redeneer: Jesus het die wet kom vervul en daarom het dit 

geen relevansie meer vir Christene vandag nie. Paulus (en Jesus) waarsku op vele 

plekke dat ongehoorsaamheid aan die morele wet van God sonde is. En sonde kan 

nie maar net bewustelik gedoen word, en daarna afgemaak word dat Jesus in elk 

geval daarvoor gesterf het, en dit daarom geen effek op my het nie. (Lees gerus 

Romeine 6 in die verband) 

 

‘n Christen is iemand wat met Jesus se Gees in hom/haar rondloop…Jesus wat die 

volmaakte wetsonderhouer is. Daarom behoort ek en jy ook die wet te onderhou.  

 

Are you a law keeping believer or a law breaking believer? 
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Ons het die wet van die Here nodig. Ons gewete, wat ons “gids” is het dit nodig, 

anders raak ons soos sout wat laf geraak het of soos ‘n lig onder ‘n emmer.  

 

Dalk het jy ook al iemand hoor sê: Ons het nie meer die wet van die Ou Testament 

nodig nie, al wat nou belangrik is, is die wet van liefde. En dan haal hierdie mense 

soms die woorde van Jesus aan wat gesê het: Die hele wet kan in hierdie twee sake 

saamgevat word, liefde vir God en liefde vir die naaste (Matt 22:34-39) 

 

Wel, ek sal graag sulke mense herinner dat dieselfde Jesus ook gesê het: “As julle 

my liefhet, sal julle my gebooie onderhou”. (Joh 14:15) Op ‘n ander keer het Hy gesê 

Sy voedsel, maw dit wat Hom aan die gang hou, dit wat Hom maak lewe, is om die 

wil van My Vader te doen. (Joh 4:24) 

 

Daar is ‘n neiging onder Christene en nie-Christene in die wêreld wat hulleself 

uitdruk in die soort woordeskat wat sê: Al wat saak maak is dat ons mekaar liefhet. 

En met hierdie leuse in hul lewe doen hulle die verkeerdste goed. Hoor vandag: In 

die Nuwe Testament beteken liefde vir God nog steeds dat ons die Here se gebod 

sal nakom. Ons kan nie net op die meriete van liefde – soos ons dit verstaan – 

keuses maak nie. Ons sal ook moet vra: Wat sê die wet van God hieroor. 

 

Ek sluit:   

Soos Paulus is ons almal baie bewus van ons sonde. Maar ons moet nooit vrede 

maak daarmee nie. Ons begeerte moet altyd wees om die wil van die Here te doen. 

Om al hoe meer aan Sy wil, Sy wet, gehoorsaam te wees. 

 

Jesus het self gesê dat “grootheid” in God se koninkryk nie gemeet word aan status 

of enige so iets nie, maar wel aan gehoorsaamheid. So eenvoudig soos dit.  

 

That is the way of joy and the way of peace because it is the way of Jesus. 

 

Daarom bid ons: Leer my U wil Heer… U wil met my! 


