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Romeine  3:10-12;       7 April 2019 

Romeine 5:12-14  
 

 

The New City Catechism vra die volgende vrae nadat dit die 10 gebooie behandel 

het: 

Vraag 13  Kan enigiemand die wet van God (10 gebooie) perfek nakom 

Vraag 14  Het God ons so gemaak dat ons nie die wet volkome kan nakom nie. Met 

ander woorde, is dit dalk Sy skuld dat ons nie die wet kan nakom nie?   

Vraag 15  As niemand dan die wet volkome kan nakom nie, wat is dan die doel 

daarvan?  Is dit dan hoegenaamd nog relevant? 

 

Is die wet enigsins nog relevant?  

Nadat ons vir 3 weke by die wet in Eksodus 20 stilgestaan het, weet ons dat die wet 

inderdaad nog relevant is. Die wet geld vir ons as kinders van God nog net soos wat 

dit duisende jare terug vir die Israeliete bedoel was. 

Jesus bevestig dit in Matt 5:17,19-20 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of 

die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, 

maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. 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. 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.” 

Jesus kan sê wat hy hier sê omrede Hy verstaan het dat die “wet van die Here” en 

die “wil van die Here” dieselfde is. En vir my en jou wat ‘n kind van God is is dit seer 

sekerlik belangrik om binne die “wil” van God te wees…daarvolgens te lewe. 

 

Maar, terug na die vrae in die kategismus: 

Kan enigiemand die wet van God (10 gebooie) perfek nakom? 

Natuurlik nie, sê Paulus in Romeine 3: 11,12 “…daar is nie een wat na die wil van 

God vra nie. “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen 

nie, selfs nie een nie.” 

Paulus is dus baie meer krities as wat die vraag vra. Vir hom is dit nie net ‘n geval 

van dat die mens nie die wet perfek kan nakom nie, vir hom is dit ‘n geval van die 

mens wat niks goed kan doen nie. 



2 

 

Dus…vra die New City Catechism:  Het God ons so gemaak dat ons nie die wet 

volkome kan nakom nie. Met ander woorde, is dit dalk Sy skuld dat ons nie die wet 

kan nakom nie?  

Ook hierop is die antwoord: NEE! God het ons op ‘n wonderbaarlike wyse geskape: 

om lief te hê, volkome eensgesind met Hom en met mekaar te wees en aan Hom 

gehoorsaam te wees. Dit is dus nie Sy skuld dat ons nie die wet volkome kan nakom 

nie. 

Wat het dan gebeur? 

Sonde het in die wêreld gekom! (Rom 5:12) As gevolg van die mens wat in sonde 

geval het, loop die “masjien” nie meer so glad soos wat God dit gemaak het nie. (We 

don’t operate the way we were designed because of the fall) 

Die fout lê nie aan God se kant nie… Hy het die mens geskape met die vermoë om 

Sy wil volkome na te kom. Nadat God alles gemaak het, het Hy oor sy skepping 

gekyk en gesê: Dit is baie goed!  Adam en Eva het dus ‘n perfekte verhouding met 

God gehad. Waar hulle ookal gegaan het het hulle iets van God se goedheid 

gekommunikeer. Amper soos ouers wat na hulle klein kindertjies kyk en weet die 

verhouding is perfek. Hul kinders is lief vir hulle en sien op na hulle. Hulle is ook 

volkome afhanklik van hul ouers. 

 Maar, ongelukkig het dit – hierdie perfekte verhouding - verlore gegaan toe die 

eerste mense, Adam en Eva, wat ons almal voor God verteenwoordig het, besluit het 

om teen God te rebeleer en ongehoorsaam te wees. Deur dit te doen het hulle ons 

almal saam met hulle in ‘n “gemors” ingesleep.  

 

Hoe beïnvloed Adam en Eva se keuse ons vandag? Het dit enige invloed op ons? 

Ja…as gevolg van die sondeval is ons almal swak as dit kom by sonde en het ons 

geen innerlike krag nie. Ons dade en woorde en veral ons gedagtes is deurtrek met 

sonde. Ons wil die goeie doen, maar ons kry dit nie altyd reg nie (Paulus in Romeine 

7) 

Dit beteken nie dat ons ontneem is van alle “goedheid” nie. Ons is immers na God 

se beeld geskape en daarom is ons in staat om goeie en mooi dinge te doen. Ons 

doen dit net nie. Jy kan dalk op hierdie oomblik aan iemand dink wat volgens jou nie 

so met die sonde sukkel soos jy nie. Moet egter nie geflous wees nie… almal, ook 

die heiligste mens onder ons sukkel met sonde. Die sonde het die mooi waartoe ons 

in staat is so korrup gemaak dat ons God nie meer met ons hele hart, siel en kragte 

kan liefhê nie. Die Bybel sê ons word in sonde gebore…dis ons natuur, ons 

natuurlike neiging.  

Die oomblik toe Adam en Eva, die mensdom se verteenwoordigers, sondig, toe 

verander die mens se natuurlike geneigdheid van ‘n  God-gerigte natuur na ‘n self-

gerigte natuur. Toe raak ons slawe van die sonde. Amper soos wat dit in sekere 

“perfekte gesinne” ook gebeur dat daardie selfde kinders wat so lief vir ma en pa 

was, skielik in opstand kom en niks met hul ouers te doen wil hê nie. Hulle verlaat 
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die huis en verbreek kontak met hul ouers. En al leef hulle na die aanvanklike 

vryheid van die huis later op straat, honger en moeg, weerhou hul trots en skaamte 

hul daarvan om terug te gaan na hul ouers… ‘n jammerlike situasie. 

 

Gelukkig is dit nie die einde van ons storie vandag nie.  

Ja, om die dinge wat ek sopas gesê het aan te hoor, kan mens moedeloos 

maak…maar gelukkig is daar goeie nuus. Alhoewel ons nie die wet kan nakom nie, 

is daar Iemand wat die wet van God volmaak nagekom het, namens ons: Jesus 

Christus! Hy het God getrou gehoorsaam, tot by Sy eie dood aan die kruis, sodat ek 

en jy wat ons vertroue in die Here stel, nie langer onder die skuld, die mag en die 

binding van sonde hoef te ly nie. Jesus het ons kom vrymaak.  Ons kan met die 

sekerheid leef dat God wat Jesus uit die dood opgewek het, getrou in ons sal bly 

werk tot op die dag wanneer Hy weer kom en wanneer ons, op daardie dag, weer 

volkome gehoorsaam aan God sal wees. 

Paulus vertel ons van dit alles as hy skryf (Romeine 5:16-19): 

16 En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op 

die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling 

gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot 

vryspraak gelei. 

17 Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur 

hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat 

die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en 

heerskappy voer. 

18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad 

van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. 

19 Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so 

ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word. 

 

Paulus se betoog is dat ons deur Jesus Christus vrygespreek is van die straf op ons 

sondes omdat ons nie die wet kon gehoorsaam nie. Jesus het in ons plek die straf 

gedra en ons skuld betaal. Ten spyte van die wegloopkind se verset om terug te 

keer na haar ouers se huis… bly die pa en ma briewe skryf en nooi hulle die kind in 

elke brief uit om terug te kom. Hulle vergewe haar. 

 

So, Wat is die doel (bedoeling) van die wet dan vir ons vandag? 

Die bedoeling van die wet is nie dat ons deur die onderhouding daarvan moet 

“kwalifiseer” om gered te word nie. Moes die wegloop seun in die gelykenis van “die 

verlore seun” eers bewys dat hy jammer is?… NEE, toe hy nog ver aankom het sy 

pa hom al tegemoet gehardloop en hom omhels en gesoen. Net so is God. Net so 
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voel God oor sy kinders.  Die bedoeling van die wet was van die begin af om te dien 

as leefreëls vir die kinders van God. Dit sê vir ons hoe ons moet lewe as ons in die 

regte verhouding met God staan. Noudat ons weet dat Jesus deur sy koms en 

sterwe ons verhouding met God herstel het, en dat ons verlos is, moet ons opnuut 

hoor dat die doen van sy wil (die wet), dit is wat Hy van dankbare kinders van Hom 

verwag. Ek glo…dit staan nie in Lukas 15 nie… maar dat die seun wat teruggekom 

het na die pa se huis van daardie dag af by die huisreëls ingeval het. Hy het nou 

geweet dit is die beste plek om te wees. Al het hy vroeër nie so gedink nie. 

Die Here help ons om by sy huisreëls te bly deur aan ons sy Gees te gee. Die 

profete het al hierdie voorspelling gehoor: “Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal 

maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom” 

(Eseg 36:27; Jer 31:33) Op pinksterdag het dit ‘n werklikheid geword. 

Deur die Gees help God ons om die wet na te kom. Nie teësinnig nie, nee…ons kry 

die begeerte om die wet na te kom. Om inderdaad dit te doen wat die Vader van die 

huis van ons vra.   

 

Amen  


