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Eksodus 20:12-14      24 Maart 2019 

Tema: Gods-diens = mense-diens? 

 
 

Ons praat vandag vir die derde keer oor die wet.  

• Die een saak wat ons sover vasgestel het, is dat die wet nooit gegee was as 

‘n pretbederwer nie. God gee dit aan sy volk wat Hy sopas bevry het van 

slawerny (:2) om aan hulle te sê dat as hulle volgens hierdie voorskrifte leef, 

hulle vry sal bly en vrede sal ervaar. (Lees gerus Eksodus 21 en verder om te 

sien dat dit die Here se bedoeling is) 

• Iets anders wat ons ook net moet hoor, en wat ek nog nie vroeër genoem het 

nie, is dat die wet nie aan ons gegee is, sodat ons kan besluit om so veel as 

moontlik van die gebooie te onderhou nie. Met ander woorde: asof dit nie so 

erg sou wees as ons een of twee dalk nie volledig kan onderhou nie…8/10 is 

immers cum laude en baie goed. Nee, God se bedoeling is ons moet streef 

om al 10 na te kom.  

• Nog iets: Die gebooie herinner ons daaraan dat “godsdiens” nie net oor ons 

verhouding met God gaan nie, maar ook oor ons verhouding met ander 

mense en die res van die skepping - dit is veral waaraan gebooie 5-10 ons 

herinner. Daarom dat Jesus gesê het dat die liefde vir die naaste net so 

belangrik is as ons liefde vir God…die twee is gelyk (Matt 22:38,39) Die 

Fariseërs het hierdie beginsel nie verstaan nie, daarom dat Jesus hulle, wat 

gedink het hulle dien God so getrou, gereeld aangespreek het oor hulle 

liefdeloosheid. 

 

‘n Mens sou dit ook nog anders kon stel: Die motivering agter die gehoorsaamheid 

aan die wet is nie om ons te spaar van God se straf nie, maar eerder om ons te help 

en te bewaar van die lewenschaos waarin die oortreding van die wet ons sou 

dompel. Dit is nie moeilik om die lyn tussen wetsoortreding en die chaos in die 

wêreld raak te sien nie. 

 

Teenoor die chaos en verwoesting wat die gevolg is van gebodsoortreding, staan 

aan die ander kant die positiewe seën van ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God. 

Die tweede tafel van die wet sê vir ons dat, as ons bereid is om verantwoordelikheid 

vir mekaar te aanvaar, mekaar lief te hê, mekaar te respekteer, dan sal daar 

wonderlike, onverwagte dinge in ons lewe gebeur. As die wêreld dalk nog nie vir 

hierdie tipe liefde kans sien nie, dan sal ons as gelowiges daarmee moet begin. So 

kan ons vir die wêreld wys dat God se plan vir die nuwe wêreld, wel kan werk. 

 

Kom ons bekyk die 5e, 6e en 7e gebod van nader: 

 

Die Vyfde gebod wys ons daarop dat God ‘n God van orde is. Uit chaos skep Hy 

orde. As ons binne die gesin sou leer om ons ouers te eer, dan sal ons dit ook in die 

breër samelewing regkry om orde te aanvaar.  Die gesin is die oefenplek en die 
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oefentyd waar ons leer van orde. Dit is ook die plek waar God wil hê ons dit moet 

leer.  

As ons dit nie hier sou regkry nie, gaan ons dit nie in die wêreld daar buite regkry 
nie.  Hy wat teen ouerlike gesag in opstand kom, kom ook in die skool, kerk en staat 
met die betrokke gesagsinstellings in opstand. 
 

Voor ons verder praat, kom ons maak eers seker wat God hier van ons vra: 
Die woord “eer” sou ook vertaal kon word met “gee ag op” in die sin van:  

• Die raad en die leiding wat jou pa en ma vir jou gee, moet jy belangrik ag.  
Moenie sommer dink: “Aaaggg, hulle weet niks nie”  

• “Eer” sou verder beteken dat ek my ouers met respek behandel. 

• Ek mag hulle nooit verag nie. “As jy jou pa en ma vervloek, is jou lewe 
daarmee heen en bly net die pikdonker oor” (Sp 20:20en ook Eks 21:17) 

• Om my ouers te eer beteken ten diepste dat ek hulle sal liefhê en 
gehoorsaam. 

 
Die Heidelbergse Kategismus sê: “Ek moet my vader en moeder en almal wat oor 
my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys.”   
 

Maar kan jy dalk vra:  Sê nou maar my ouers is nie “respek waardig” nie, moet ek 
hulle dan nog eer? 
 
Hulle doen dalk dinge wat teen algemeen aanvaarbare norme indruis:  hulle slaan 
jou onnodig, of hulle is onregverdig in hulle optrede of hulle doen iets wat maak dat 
jy jou vir hulle skaam of hulle het jou kwaad aangedoen?  Moet ek sulke ouers eer? 
 
Dit lyk vir my die Bybel sê “JA, jy moet hulle nog steeds eer”  Want sien, die ouers 
waarvan God hier praat is nie volmaakte ouers nie, dit is ouers soos my en julle 
ouers – mense met foute. Hulle is God se keuse van ouers vir my, en ek respekteer 
Hom daarvoor.   
 

Wat daarvan as my ouers van my iets sou verwag wat teen die Woord en die wet 

van God ingaan? Moet ek hulle dan nog steeds gehoorsaam? Ook vir hierdie vraag 

het God ‘n bepaalde orde daargestel.  Luister mooi:  God is die hoogste gesag.  

Rom 13 sê: “Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie…” (13:1)  Naas 

God, volg al die ander gesagstrukture soos ouers, die regering ens.  As my ouers 

dus van my iets sou verwag wat indruis teen die wil van God, moet ek God meer 

gehoorsaam wees as mense  (Hand 5:29)  (Dieselfde geld vir my gehoorsaamheid 

aan die owerheid – Daniël se vriende weier om God te verloën deur voor ‘n vreemde 

God te buig) 

Dus wil jy gelukkig wees en lank lewe? Eer jou vader en jou moeder! 

 

 

Kyk ons verder na die 6e en 7e gebooie, het ek ‘n idee dat ons as mense sukkel om 

dit na te kom, veral as mens gaan kyk hoe Jesus dit ge-interpreteer het. Die 

fariseërs het byvoorbeeld gedink hulle kom die wet goed na, maar dan kom Jesus in 

die Bergprediking en hy “boul” hulle uit. Hy sê byvoorbeeld oor die sesde gebod: 
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“Julle sê julle pleeg nie moord nie, maar Ek sê vir julle, as jy jou broer uitskel vir ‘n 

idioot is reeds skuldig aan die gebod. (Matt 5:22)  Johannes sê dit nog meer 

drasties: “Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar, en julle weet dat geen 

moordenaar die ewige lewe in hom het nie.” (1 Joh 3:15) Enige liefdelose handeling 

wat ‘n ander mens skade berokken, of dit is deur iemand mondelings te boelie en of 

jy die persoon fisies seer maak, is in God se oë moord. Hy vra dat ons liefde sal 

bewys. Oral en teenoor almal. 

 

Wanneer een asem uitgeblaas word, wanneer een mensie in ‘n moederskoot 

gedood word, een liggaam in ‘n huis doodbrand, een boemelaar in die koue die 

laaste keer sy oë toemaak, raak dit God se hart. Want sien God is teen die dood en 

vir die lewe. Geen wonder dat ons lees dat daar van die nuwe aarde en die nuwe 

hemel gesê word: Die dood sal daar nie meer wees nie” (Open 21:4) 

 

Die wêreld is vinnig om te verwys na “ek wat die reg op my eie liggaam het”, maar 

dieselfde mense is traag om te aanvaar dat eie keuses noodwendig gevolge het…en 

dat die mens die gevolge van jou keuses moet dra. 

 

Die 6e gebod roep ons op om soos God oor die lewe te dink. Hy ag dit kosbaar en 

heilig. Hy vertroetel en koester dit. God hou van die klanke van lewe: mensestemme, 

kinderkrete, die blaf van ‘n hond, die koer van ‘n duif, bloeisels wat bot, bome wat in 

die lente nuwe blare kry. Alle lewe laat God glimlag…want so het Hy dit bedoel. Dit 

is die satan wat wil steel, verwoes en doodmaak…nie God nie. 

 

Ons hoor dus dat elke gebod ‘n positiewe handeling veronderstel. Ons mag nie 

moord pleeg nie, veronderstel dat ons teenoor ons naaste liefde sal wys en goed 

aan hulle doen…en onthou, ons naaste is ons vriende en ons vyande – so het Jesus 

geleer.  

 

Dit bring ons by die sewende gebod (en ons gaan vandag net tot hier stilstaan) 

Julle sê julle pleeg nie egbreuk nie, sê Jesus, want julle was nog nooit in ‘n ander 

verhouding betrokke terwyl jul getroud is nie. Maar hoe kyk julle na ander vroue? Vra 

Jesus in Matt 5:27en verdere verse. Dalk het jy reeds egbreuk gepleeg sonder dat jy 

dit besef. Vir Jesus is ‘n verkeerde begeerte in jou gedagtes so goed soos die daad. 

Dit is veral hierdie woorde van Jesus wat maak dat ‘n klomp ander seksuele sondes 

onder hierdie gebod ingesluit kan word. Daarom moet ons ons gedagtes rein hou en 

dinge wat kan maak dat ons seksueel geprikkel word vermy. Want as ons toegee 

aan al hierdie prikkelings begin die sonde in ons gedagtes plaasvind. Waar waar die 

sonde eers in die gedagtes vrye teuels kry, bly die verkeerde daad gewoonlik nie 

lank uit nie. (Bedink verkeerde goed en kort voor lank doen jy verkeerde goed) 

Die positiewe handeling uit hierdie gebod vra van ons dat ek altyd en in alle 

omstandighede getrou sal wees aan my vrou, haar sal liefhê, en my liefde aan haar 

sal wys.(en omgekeerd, vroue ook aan hul mans)  Martin Luther het gesê: “Die 

huwelik is die roostuin van God. Dit is die plek waar God graag kom, waar Hy rose 

pluk, waar Hy vreugde ervaar” Ongelukkig is sommige huwelike meer soos 
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doringbosse waardeur jy moet worstel en waar die dorings jou seermaak – mense 

maak dit so! 

 

Egbreuk neem baie vorms aan: ‘n innerlike doelbewuste vervreemding van my maat, 

‘n emosionele, geestelike en liggaamlike skeiding van my maat is reeds vorme van 

egbreuk. ‘n Bymekaar bly ter wille van die kinders, maar eintlik wil ek niks meer met 

jou deel nie… is reeds egbreuk volgens Jesus, want sien…dan het ek opgehou om 

aan my maat liefde te bewys. 

 

Kan jy die gebod oortree as ongetroude? Ja, as jy by ‘n getroude persoon betrokke 

raak op so ‘n wyse dat dit die getroude persoon ontrou maak. 

 

Slot 

Mag die Here ons help om met nuwe oë na ons ouers, ons huweliksmaats en ons 

naaste te kyk. Mag Hy gee dat ons iets raaksien van wat Hy sien. Hoe gaan ons dit 

regkry? Deur die Heilige Gees al meer en meer toe te laat om ons lewe te beheers.  

 

 

 

 

 

 


