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Die wet deur Moses en die genade en waarheid deur Jesus. 
 
Van tyd tot tyd skryf mense aan my omdat hulle met my verskil. 
 
Hoofsaaklik plaas ek hierdie mense in drie groepe.  
 
Eerstens is daar dié wat op ‘n baie mooi Christelike wyse met my deel waarom hulle 
met my verskil.  
 
Dan is daar diegene wat met ‘n skyn van mooi Christelikheid vir  my vertel hoekom 
hulle met my verskil en op amper nog ‘n mooier skyn van Christelikheid vir my vertel 
dat ek ‘n valse profeet en vol duiwels is. 
 
Dan is daar die groep, darem en dankie tog daarvoor, nie baie nie, wat sommer vieslik 
is en sommer vloekwoorde ook sal gebruik om my te vertel wat hulle van my en my 
bediening dink. 
 
Hier is my antwoord op ‘n skrywe wat ek ontvang het, waar ek, om dit so te stel,  
tereggewys was oor my sienswyse van die sabbat en so lyk dit vir my sommer ‘n hele 
klomp ander dinge wat in die wet van Moses voorkom, wat ek verkondig nie op ‘n 
Christen van toepassing is nie. 
 
Ek wil net noem dat die meeste gevalle wanneer mense met my verskil, is wanneer 
ek iets skryf oor my sienswyse oor my naaste, die sabbat en tiendes. Dit ongelukkig 
is natuurlik nie al waaroor ek van tyd tot tyd die kop gewas word nie. 
 
In hierdie antwoord aan die persoon probeer ek toe weer wys dat die wet van Moses 
soos ek die Woord verstaan, nie op ‘n Christen van toepassing is nie. 
 
Amper vergeet ek. Hierdie persoon het darem nie in die derde groep van mense wat met 
my verskil geval nie. 
 
Hier dan, met ‘n paar veranderinge, is my antwoord aan hom. 
 
Jy skryf onder andere as volg. 
 
“Weet jy dat die Hemelse Vader sê dat Hy nooit verander nie? Dat die Woord stand 
hou? Dat Hy die Feeste in Lev 23 Sy eie feeste noem en dat die kerk vaders ons kom 
vertel het die Joodse feeste (maak hulle die hemelse Vader tot leuenaar?” 
 
Ek weet nie wat die persoon wou sê met: 
“ons kom vertel het die Joodse feeste (maak hulle die hemelse Vader tot leuenaar?” 



Ek dink dat hy dalk wou sê: 
“ons kom vertel het die Joodse feeste, is nie meer van toepassing nie, (maak hulle die 
hemelse Vader tot leuenaar?” 
 
Toe antwoord ek:  
 
Die manier wat jy dit stel, sluit jy ook sommer, as jy nou die (Nuwe Testament), 
waarvan my groot held Paulus die meeste geskryf het, reg lees, by die “kerkvaders”  vir 
Paulus en die skrywer aan die Hebreërs, wie ek natuurlik ook dink dat dit Paulus was, 
in. 
 
Voor jy dalk dink ek verkondig iets wat nie in die Woord is nie, onthou, ek sê dat ek 
dink Paulus het die brief aan die Hebreërs geskryf, ek sê nie dit is so nie, want ek het 
nie skrif daarvoor nie. 
 
As ek iets verkondig as Evangelie, dan wys ek uit die Skrif, hoekom ek dit as 
Evangelie verkondig en dan moet, wie dit dan ook lees, met die leiding van die 
Heilige Gees, self besluit of ek die waarheid verkondig. Jy is natuurlik reg, ons Here 
verander nie: 
 
HEB 13:8  “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” 
 
Soms egter, terwille van ons, om dit so te stel, omdat ek nie nou aan beter woorde 
kan dink nie, verander en verbeter Hy, as gevolg van Sy oneindige groot liefde vir 
ons, iets of omstandighede. Ek deel met jou die een en ander: 
 
2KON 20:1  “In dié dae het Hiskía dodelik siek geword; en Jesaja, die seun van 

Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê: So spreek die HERE: Gee 
bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.  

2KON 20:2  Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die HERE en 
gesê:  

2KON 20:3  Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met ‘n 
volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskía het bitterlik 
geween.  

2KON 20:4  En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord 
van die HERE het tot hom gekom en gesê:  

2KON 20:5  Draai om en sê vir Hiskía, die vors van my volk: So spreek die HERE, 
die God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; 
kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die 
HERE.  

2KON 20:6  En Ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die 
hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskut ter wille van My en 
my kneg Dawid.” 

 
Asook: 
 
JNA 3:4  En Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en 

gesê: Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes.  



JNA 3:5  En die manne van Ninevé het God geglo en ‘n vasdag uitgeroep, en groot en 
klein het hulle met rougewaad beklee.  

JNA 3:6  En toe die berig die koning van Ninevé bereik, het hy opgestaan van sy 
troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld in die as gaan sit.  

JNA 3:7  En hy het in Ninevé laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot 
manne—geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie 
wei of water drink nie;  

JNA 3:8  maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God 
roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy 
hande kleef.  

JNA 3:9  Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom afwend 
van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie?  

JNA 3:10  En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde 
weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou 
aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.” 

 
Dan sê ons Here self byvoorbeeld by geleentheid: 
 
MAT 5:38  “Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.  
MAT 5:39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; 

maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.”  
 
Jesus verwys hier na die gedeelte in die (wet van Moses) waar geskryf staan: 
 
EXO 21:22  “En as manne met mekaar veg en ‘n swanger vrou so stamp dat haar 

vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos 
die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit deur skeidsregters gee.  

EXO 21:23  Maar is daar ‘n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe,  
EXO 21:24  oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet,  
EXO 21:25  brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek.” 
 
Nog so ‘n verandering, die heerlikste en grootste in ons Here se verhouding met die 
mens, het ons Here, in Sy oneindige groot liefde net meer as 2,000 jaar gelede gemaak, 
toe Hy ‘n Nuwe testament opgetrek en die ou verbond met ‘n nuwe vervang het: 
 
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.” 
 
Hier is nog ‘n paar heerlike gedeeltes uit die Woord wat ek ook graag met jou wil deel, 
wat meer lig werp op die heerlike verandering wat plaasgevind het, toe die “volheid van 
die tyd” aangebreek het en ons Here ons vry gemaak het van die (wet van Moses) en sy 
insettinge: 
 
1KOR 11:25  ”Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die 

nuwe testament in My bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot My 
gedagtenis.”  



 
2KOR 3:6  ‘wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, 

nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees 
maak lewend.” 

 
Van die mense wat so aan (die wet van Moses) vasklou, al is dit net die uitgesoekte 
gedeeltes waaraan hulle graag self om die een of ander rede wil vasklou, sê die Woord 
na my mening die volgende: 
 
2KOR 3:14  “Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van 

die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking 
wat in Christus vernietig word.  

2KOR 3:15  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking 
oor hulle hart;” 

 
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.” 
 
HEB 9:15  “En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar 

‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste 
testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.” 

 
Jy sien. Sommige mense lees en leef die Woord uit soos Jona. Hulle het nie werklik  
daardie heerlike, diep liefdesverhouding met Jesus, waar my liefde my wandel met 
Hom bepaal en nie allerlei ander dinge daarvoor nodig is nie: 
 
JNA 3:10  “En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle 

verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy 
hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.” 

 
JNA 4:1  “Maar Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword.” 
 
Vir baie mense het die voorhangsel nog nie in hulle harte werklik van bo tot onder 
geskeur nie: 
 
MAT 27:51  “En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot 

onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;” 
 
Daarom kan hulle nog nie werklik self in die allerheiligste tot by ons Here kom nie: 
 
EXO 26:31  “Verder moet jy ‘n voorhangsel maak van pers en purperrooi en 

bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne. As kunstige werk moet jy dit maak, met 
gérubs.  

EXO 26:32  En jy moet dit ophang aan vier pilare van akasiahout wat met goud 
oorgetrek is en ook kramme van goud het en op vier silwervoetstukke staan.  

EXO 26:33  En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang; en bring die ark 
van die Getuienis daar, binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet vir 
julle ‘n skeiding maak tussen die Heilige en die Allerheiligste.” 



 
Ongelukkig is daar Christene wat nog nie hierdie grootse, heerlike waarheid heeltemal 
hulle eie kan maak nie omdat hulleself, vanweë allerlei redes, hulleself blind staar teen 
die (wet van Moses), of dan die gedeeltes daarvan, wat hulle vir hulleself uitgesoek het, 
om te vertroetel. 
 
Van watter heerlike, grootse waarheid praat ek? 
 
JHN 1:16  “En uit Sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.  
JHN 1:17  Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur 

Jesus Christus gekom.”  
 
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) 
* (Wie volop saai, sal ook volop maai) 
* (Die liefde, die vervulling van die wet) 
                   
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. 
 
 
 


