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Die Liefde - Die Vervulling van die Wet. 
 
Iemand vra my, wat hier op neergekom het: “as jy verkondig dat sekere dele van dit 
wat in die Ou Testament nie meer op ons van toepassing is nie, hoe bepaal jy wat 
gaan en wat gaan nie?” 
 
Eerstens, is die (ou Testament) net so deel van die Woord van ons Here as die (Nuwe 
Testament). 
 
Daar is egter sekere dinge in die (ou Testament), wat na my mening nie meer op ons 
van toepassing is nie en dit, na my mening, behels grootliks (die wet van Moses). 
 
Omdat ons die Heilige Gees gelukkig inwonend in ons het, is dit vir ons moontlik om 
te verstaan wat ons op onsself van toepassing kan maak. Ek dink byvoorbeeld aan die 
Psalms, Spreuke ens.  
 
Soos jy aan dit, wat ek aan jou gaan stuur, sal sien omdat ons Here met ons, Sy 
kinders, ‘n nuwe verbond gesluit het, is dit vir my persoonlik ‘n maklike maatstaf, dat 
die dinge wat in die (Ou Testament) geskryf staan wat ons moet, of nie moet doen nie, 
en wat nie in die (Nuwe Testament) ondersteun/onderskryf word nie, nie op ons van 
toepassing is nie. 
 
Want jy sien: 
 
GAL 4:4  “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God  Sy Seun 

uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  
GAL 4:5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot 

kinders kan ontvang.” 
 
HEB 8:13  “As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud 

word en verouder, is naby die verdwyning.”  
 
Ek gee ‘n paar voorbeelde om te demonstreer wat ek bedoel as ek sê dat die (wet van 
Moses), nie op ‘n Christen van toepassing is nie. 
 
Terwyl jy dit lees, moet jy deurentyd in gedagte hou dat die Woord ons leer, soos ek 
jou sal wys, dat indien jy een van die wette van Moses oortree, jy al die wette van 
Moses oortree het. Anders gestel – Wanneer jy een van die wette van Moses op 
jouself van toepassing maak, is jy verplig om al die wette van Moses op jouself van 
toepassing te maak: 



 
EXO 21:29  “Maar as die bees tevore al stoterig gewees het en sy baas gewaarsku 

was, maar dit nie opgepas het nie, en dit ‘n man of ‘n vrou doodmaak, moet die 
bees gestenig word, en sy baas moet ook gedood word.” 

 
LEV 20:27  “En as daar in ‘n man of vrou ‘n gees van ‘n afgestorwene is of ‘n gees 

wat waarsê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle 
bloedskuld is op hulle.” 

 
LEV 12:2  “Spreek met die kinders van Israel en sê: As ‘n vrou swanger word en ‘n 

seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van die onreinheid as 
sy onwel is, sal sy onrein wees.  

LEV 12:3  En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word.  
LEV 12:4  Dan moet sy drie en dertig dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat 

heilig is, moet sy raak nie en in die heiligdom mag sy nie kom nie totdat die dae 
van haar reiniging verby is.  

LEV 12:5  Maar as sy ‘n dogter baar, sal sy twee weke onrein wees soos by haar 
maandelikse onreinheid. Dan moet sy ses en sestig dae in die reinigingsbloed bly.”  

 
LEV 20:10  “En as iemand owerspel doen met ‘n man se vrou, owerspel doen met 

sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word.” 
 
Glo my, ek kon nog baie ander voorbeelde ook gegee het. 
 
Soos ek gesê het - Wat sekere van die mense wat sekere gedeeltes uit die (wet van 
Moses) op hulleself van toepassing maak, skynbaar vergeet, maar wat die meeste 
mense met opset nalaat om te verkondig, omdat dit vir hulle oor die een of ander rede 
voordelig is om net sekere dele van die (wet van Moses) op hulleself en hulle 
volgelinge van toepassing te maak, is die volgende: 
 
JAK 2:10  “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan 

almal skuldig geword.  
JAK 2:11  Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie 

doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van 
die wet geword.” 

 
Dit geld natuurlik ook anders om. Indien jy een deel van (die wet van Moses) op 
jouself van toepassing maak, is jy verplig om die hele (wet van Moses) op jouself van 
toepassing te maak. My groot held Paulus verduidelik dit so aan die Christene 
destyds, wat geglo het dat al is jy ‘n Christen, moet jy jou nog laat besny: 
 
GAL 5:3  “En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder 

verpligting is om die hele wet te onderhou.  
GAL 5:4  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; 

julle het van die genade verval. “ 
 
Om dan op te som. Die (Wet van Moses) en al sy insettinge, was vir die Jode. En die 
liefdeswet van Christus is vir my en jou en al Sy ander dissipels: 



 
MAT 22:36  “Meester, wat is die groot gebod in die wet?  
MAT 22:37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  
MAT 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
MAT 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” 
  
Daarom kon my groot held Paulus as volg skryf: 
 
ROM 13:9  “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 saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself.  

ROM 13:10  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die 
vervulling van die wet.” 

 
Die volgende dagstukkies wat ek geskryf het, kan help om hierdie sienswyse van my 
nog beter te verduidelik en ek stuur dit op aanvraag met die grootste liefde aan jou: 
 

 (Hoe heerlik!  Jy en ek is vry.  Kom ons Wandel met hierdie vryheid in die 
weë van ons Here.) 

 (Die wet deur Moses en die genade en waarheid deur Jesus.) 
 (Wie volop saai, sal ook volop maai.) 

                   
Judas 1:24-25 “Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling 

te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met 
gejuig, 

25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.” 

 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u 
volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar 
met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei 
gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 


